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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Nilai-nilai Akhlak

a. Pengertian Nilai-nilai Akhlak

Kata “nilai” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah

harga, angka yang mewakili prestasi, ukuran, sifat-sifat penting yang

berguna bagi manusia dalam menjalani hidup.1 Di dalam Dictionary of

Psichology kata “nilai” yang dalam bahasa Inggris disebut value

memiliki pengertian yang cukup beragam, yakni: (1) nilai mengandung

makna satu ukurang kuantitatif skor; (2) nilai mengandung makna

harga atau keunggulan/mutu apasaja; (3) nilai mengandung makna satu

sasaran sosial atau tujuan sosial, yang dianggap pantas dan berharga

untuk dicapai; (4) nilai mengandung makna dalam penulisan warna

berarti kecemerlangan.2

Mengacu pada penjelasan di atas definisi nilai sangat luas dan

beragam. Namun, makna yang terkandungan dari nilai tersebut akan

dapat diketahui sesuai dengan penggunaan kata nilai itu sendiri.

Ada yang menganggap bahwa nilai itu sebagai gambaran tentang

sesuatu yang indah dan menarik, yang mempesona, yang

1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
2006), h. 460.

2 J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2006 ). h. 527.
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menakjubkan, yang membuat bahagia, senang dan merupakan sesuatu

yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang ingin

memilikinya.3 Dalam konteks lain, nilai juga dapat diartikan dalam

makna benar dan salah, baik dan buruk, manfaat atau berguna, indah

dan jelek, dan lain sebagainya. Kualitas nilai biasanya terlihat pada

rasa puasnya seseorang dalam melihat hasil karyanya. Seseorang akan

merasa bahagia jika telah berbuat yang benar dan merasa gelisah jika

tidak dapat mewujudkan kebaikan tertinggi dalam hidupnya. Orang

akan senantiasa mengarahkan matanya, pikirannya dan karyanya pada

sesuatu yang indah dan nyaman, buka pada sesuatu yang tidak indah

dan tidak nyaman untuk dilihat dan dinikmati. Oleh karena itu, istilah

nilai selalui dihubungkan pada penunjukan kualitas suatu benda

ataupun perilaku dalam berbagai realitas. Dan hal ini perwujudan dari

watak hakiki manusia yang memang akan senantiasa memuarakan

semua aktivitasnya pada hal yang terbaik dan bernilai.4

Abdul Syani memaknai nilai sebagai kumpulan perasaan

mengenai apa yang diinginkan atau yang tidak diharapkan; mengenai

apa yang boleh dilakukan atau yang tabu dilakukan.5 Bagi Wina

Sanjaya, nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia

yang bersifat tersembunyi, tidak berada si dalam dunia empiris. Nilai

berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruk,

3 Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 101.
4 Ibid.
5Abdul Syani, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.

63.
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indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, adil dan tidak adil, dan

lain sebagainya. Pandangan seseorang tentang semua itu tidak bisa

diraba, seseorang  hanya mungkin dapat mengetahuinya dari perilaku

yang bersangkutan. Oleh karena itu, nilai pada dasarnya merupakan

standar perilaku, ukuran yang menentukan atau kriteria seseorang

tentang baik dan buruk, indah dan tak indah, layak dan tidak layak dan

lain sebagainya.6

Sementara itu, Doni Koesoema A mengutip pendapat Barsky

bahwa nilai umumnya mengacu pada cita-cita atau idealisme yang

menjadi aspirasi bagi individu, keluarga, kelompok, organisasi atau

komunitas. Nilai-nilai mengidentifikasikan apa yang dipercaya sebagai

sesuatu yang baik dan bernilai. Nilai-nilai ini merepresentasikan

prioritas pilihan. Setiap orang memiliki nilai, meskipun orang yang

berbeda mungkin memiliki prioritas dan tata urutan yang berbeda

terhadap nilai ini.7

Bagi U.U Hamidy, paling kurang ada sepuluh macam yang

menarik diperhatikan bila berbicara tentang nilai. Kesepuluh-puluhnya

itu adalah; (l) nilai sebagai arti sesuatu; (2) nilai sebagai makna

sesuatu; (3) nilai sebagai peranan sesuatu; (4) nilai sebagai guna

sesuatu; (5) nilai sebagai kamampuan atau kepandaian; (6) nilai

sebagai sudut pandang; (7) nilai sebagai mutu atau kualitas; (8) nilai

6 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta
: Kencana, 2011), h. 274.

7 Doni Koesoema A, Strategi Pendidikan Karakter; Revolusi Mental dalam Lembaga
Pendidikan, (Yogyakarta : PT. Kanisius, 2015), h. 82 – 83.
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sebagai bobot sesuatu; (9) nilai sebagai harga sesuatu, dan (10) nilai

sebagai hakikat sesuatu.8

Sementara Muhmidayeli, dalam nilai setidaknya memiliki tiga

unsur yang tidak dapat terlepas dari nilai, yakni:

1) Bahwa nilai berhubungan dengan subjek, karena memang suatu

nilai lahir dari bagaimana subjek menilai realitas, namun bukan

berarti mereduksi keputusannya pada subjektifitas nilai dan

meniadakan hal-hal lain diluar dirinya. Nilai terkait dengan

keyakinan seseorang atas sesuatu yang mewajibkan dirinya untuk

melestarikannya.

2) Bahwa nilai teraplikasi dalam tindakan praktis, artinya nilat sangat

berkaitan dengan aktivitas seseorang. Amal adalah bukti nyata

seseorang telah memiliki nilai.

3) Bahwa nilai-nilai bersifat subjektif karena penilaiannya

berhubungan dengan sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada

sifat-sifat yang dimiliki objek. Oleh karena adalah lazim jika objek

yang sama memiliki nilai yang berbeda di kalangan masyarakat.9

Dari penjelasan yang telah dikemukakan bahwa nilai yang

dimaksud adalah suatu pandangan seseorang tentang baik dan buruk,

indah dan tidak indah serta layak dan tidak layak yang menjadi standar

perilaku seseorang. Untuk mengetahui apakah seseorang menerapkan

8 U.U Hamidy, Nilai, (Pekanbaru : UIR Press, 1993), hlm. 2 – 12 dalam (online)
(http://www.sagangonline.com/baca/artikel/445/karyakarya-uu-hamidy-menyimpai-nilainilai-
keislaman-teks-bahasa-sastra-dan-budaya-) diunduh 7 Maret 2017.

9 Muhmidayeli, op. cit., h. 113.
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suatu nilai tertentu dapat dilihat dari perilaku yang bersangkutan. Oleh

karena itu, nilai sebagai sesuatu yang dianggap berharga dan semua

orang mengejarnya sebagai standar perilaku seseorang.

Selanjutnya kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang

merupakan plural dari khuluq yang secara harfiah dapat diartikan

dengan budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Tema akhlak

dalah bahasa Arab didefinisikan sebagai keadaan jiwa yang menetukan

seseorang.10 Khuluq sebagai singular dari kata akhlak itu sendiri

dimaknai oleh Raqhib al-Isfahan (dalam Amril) dengan beragam

makna. Kata ini ditujukan pada daya yang diketahui dengan akal atau

bagi daya Ghariziya. Bahkan istilah ini dijadikannya sebagai suatu

ungkapan terhadap keadaan yang diupayakan menuju terbentuknya

suatu prilaku. Kata khuluq juga digunakan untuk menggambarkan

keadaan yang dalam jiwa manusia yang menjadi sumber lahirnya suatu

tindakan secara spontan. Atau suatu ungkapan yang ditujukan untuk

perbuatan yang lahir dari namanya, yaitu’iffah’adala. Terakhir kata ini

menunjukkan antara keadaan dan tindakan tidak dapat dipisahkan

karena keadaan itu dapat pula untuk nama perbuatan tertentu, atau

sebaliknya perbuatan itu lahir dari nama keadaan tersebut.11

Kata “akhlak” bersumber dari kalimat yang tercantum dalam al-

Qur’an dan hadis Nabi Muhammad Saw:

10 Amril, Akhlak dan Tasawuf, (Bandung : Refika Aditama, 2015), h.1
11 Ibid, h. 1 – 2.
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Artinya : Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang

agung. (Q.S. al - Qalam : 4 ).12

Kemudian hadis Nabi Saw.;

)حكم بيحقامحد(رواهبعثت ال متم مكارم  االخالق
Artinya :“Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR.

Ahmad, Hakim dan Baihaqi).13

Pendapat yang sama tentang akhlak ini juga diungkapkan oleh

Farabi, seorang filosof besar Islam, al Farabi menyebutkan bahwa

sesungguhnya akhlak itu merupakan upaya penumbuhkembangan

akhlak potensial, baik yang ada dalam diri setiap manusia dengan jalan

membiasakan lahirnya perilaku-perilaku terpuji dan membangun

situasi dan kondisi yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya

perilaku yang terpuji dalam diri seseorang.14

Dalam perspektif Ibnu Miskawaih ( dalam Nasharuddin), “akhlak

merupakan suatu hal atau situasi kejiwaan yang mendorong seseorang

melakukan suatu perbuatan dengan senang, tanpa berpikir dan

perencanaan.15 Hampir senada dengan definisi yang dilontarkan

Ibrahim Anis, yaitu Akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa, yang

dengannya lahir macam-macam perbuatan, tanpa membutuhkan

pemikiran dan pertimbangan.16 Kedua pendapat ini sama

12 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya : Al - Hidayah, 1998), h. 257.
13 Muhammad Jamaluddin Alqasimi Addimasyqy, Mu’izhatul Mukminin (Ringkasan

Ihya’ ‘Ulumuddin) (Bandung : Diponegoro, tt), h. 469.
14 Amril, op. cit., h. 6
15 Nasharuddin, Akhlak; Ciri Manusia Paripurna, (Jakarta : PT. Raja Grafindopersada,

2015), h. 207.
16 Ibid.
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menyimpulkan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa

pemikiran terlebih dahulu.

Ahmad Amin sebagaimana dikutip Muhaimin mendefinisikan

Akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk,

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan setengah manusia kepada

lainnya menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang

harus diperbuat.17

Tetapi perlu diingat bahwa akhlak tidak terbatas pada

penyusunan hubungan antara manusia dengan manusia lain, tetapi

melebihi itu, juga mengatur hubungan manusia dengan segala yang

terdapat dalam wujud dan kehidupan ini, malah melampaui itu, juga

mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya.18

Menurut Imam al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulumuddin, akhlak itu

ialah suatu haiat atau bentuk dari sesuatu jiwa yang benar-benar telah

meresap dan dari situlah timbulnya berbagai-bagai perbuatan dengan

cara spontan dan mudah, tanpa dibuat-buat dan tanpa membutuhkan

pemikiran atau angan-angan. Apabila dari haiat tadi timbul kelakuan-

kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan syari’at dan akal

pikiran, maka haiat yang demikian itulah yang dinamakan akhlak yang

baik. sebaliknya apabila yang timbul dari padanya itu kelakuan-

17 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Surabaya : Pustaka Pelajar,
2010), Cet. II, h. 306.

18 Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1979), Cet. I, h. 312.
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kelakuan yang buruk, maka haiat yang demikian itulah yang

dinamakan akhlak yang buruk.19 Definisi yang dikemukakan al-

Ghazali sesuai dengan hadits Nabi Saw berikut ini:

َعْن َعْن نـَوَّاِس ْبِن ِمسَْعاَن قَاَل أََقْمُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
مثِْ فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِربُّ َشْيٍء قَاَل َفَسأَْلُتُه َعْن اْلِربِّ َواْإلِ

ْمثُ َما َحاَك ِيف نـَْفِسَك وََكرِْهَت  َأْن َيطَِّلَع َعَلْيِه النَّاُس.    ُحْسُن  اْخلُُلِق َواْإلِ
Artinya : An Nawas bin Saman ra. berkata : Aku pernah menanyakan

kebaikan dan dosa (kejahatan) kepada Rasulullah Saw.
Lalu dijelaskan, “Kebaikan adalah budi pekerti yang baik,
sedangkan dosa (kejahatan) adalah sesuatu yang
merisaukan hati dan kamu tidak senang jika hal itu
diketahui orang lain. (HR. Muslim).20

Dengan demikian nilai-nilai akhlak pada hakekatnya segala

perbuatan yang timbul karena spontanitas bukan suatu hasil pemikiran

atau diada-adakan. Apabila perbuatan itu baik menurut syariat Islam,

maka ia termasuk akhlak yang baik. Sebaliknya, bila perbuatan itu

buruk menurut syariat Islam, maka ia termasuk akhlak yang buruk.

Akhlak merupakan dorongan kejiwaan seseorang untuk melakukan

sesuatu, jika sesuatu yang dilakukan baik menurut syariah dan akal

maka seseorang  itu disebut baik. Jika seseorang melakukan yang

buruk menurut syariat atau menurut akalnya maka seseorang disebut

berperilaku buruk atau akhlak tercela.

Lebih rinci lagi Abudin Nata merumuskan perbuatan akhlak

yang harus memiliki lima ciri sebagai berikut:

19 Muhammad Jamaluddin Alqasimi Addimasyqy, op. cit., h. 505.
20 Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, Riyadush Shalihin, (Terjemahan, Abu

Fajar Alqalami dan Abd. Wahid al Banjari ) tt , Gita Media Press, Cet. 1, 2004. h. 258.
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1) Perbuatan tersebut telah mendarah daging atau mempribadi,

sehingga menjadi identitas oran gyang melakukannya.

2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah, gampang serta tanpa

memerlukan pemikiran lagi.

3) Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan dan pilihan sendiri dan

bukan karena paksaan dari luar.

4) Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar sebenarnya dan bukan

berpura-pura, sandiwara atau tipuan.

5) Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar niat semata-mata karena

allah.21

Dari pendapat tersebut, akhlak sulit untuk dipelajari. Namun,

dapat diamati dari gejala-gejalanya yang tampak dari perbuatannya.

Apabila perbuatannya menunjukkan gejala yang baik sesuai dengan

norma, atau ajaran agama, maka akhlak tersebut dapat digolongkan

akhlak yang baik atau terpuji. Sedangkan bila perbuatannya sesuai

dengan moral atau ajaran tertentu, maka tingkah laku tersebut dapat

digolongkan tingkah laku yang tidak baik atau yang buruk.

b. Fungsi dan Tujuan Nilai-nilai Akhlak Bagi Peserta Didik

Menurut U.U Hamidy setidaknya ada sepuluh fungsi nilai yang

cukup besar pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia, yakni:

1) Meningkatkan taraf hidup

2) Meningkatkan kualitas hidup

21 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di
Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 197.
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3) Nilai dapat mengatur hubungan sosial

4) Nilai dapat mempererat persatuan

5) Nilai memberikan pola berbuat dan bertingkah laku

6) Memberikan pandangan hidup

7) Mengenal dan menghayati misteri alam, manusia dan Tuhan

8) Untuk mengetahui kebenaran

9) Nilai dapat membimbing manusia dari hidup menuju kematian, dan

10) Nilai dapat berperan untuk mendekatkan diri kepada Allah.22

Sedangkan fungsi akhlak dilihat dari kedudukan akhlak dalam

kehidupan manusia. Kedudukan akhlak menempati tempat yang sangat

penting, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat

suatu bangsa, bahkan maju dan rusaknya suatu bangsa, bahkan maju

dan rusaknya suatu bangsa tergantung akhlaknya. Apabila akhlaknya

baik pada suatu bangsa maka kesejahteraan bangsa tersebut dan

sebaliknya apabila akhlaknya buruk suatu bangsa maka rusaklah

bangsa tersebut.23 Penyair besar Syauqi pernah menuliskan:

امنا اال هم اال خالق ما بقيت
فاءن مهوذ هبت اخال قهم ذهبوا

“Suatu bangsa itu tetap hidup selama akhlaknya tetap baik.
Bila akhlak mereka sudah rusak, sirnalah bangsa itu.”24

22U.U Hamidy, Nilai., hlm. 78 – 89 dalam (online) (http://www.sagangonline.com/
baca/artikel/445/karyakarya-uu-hamidy-menyimpai-nilainilai-keislaman-teks-bahasa-sastra-dan-
budaya-) diunduh 7 Maret 2017.

23 Abu Muhammad Iqbal, Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, (Madiun :
Jaya Star Nine, 2013), h. 201 – 202.

24 Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi, Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam, (Bandung :
Pustaka Setia, 2003) h. 114.
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Ungkapan ini sangat tepat sekali, karena akhlak mempengaruhi

kehidupan seseorang. Peradaban manusia akan maju bila akhlaknya

baik, sebaliknya, peradaban manusia akan hancur bila akhlaknya

buruk. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai akhlak sangat penting

dilakukan.

Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan suatu akal yang

terpenting dalam kehidupan dan merupakan buah dari iman dan Islam.

Akhlak merupakan kebiasaan atau sikap yang mendalam di dalam

jiwa, sesuatu yang dapat diperoleh dan dipelajari, memiliki ciri-ciri

istimewa yang menyebabkan perilaku sesuai dengan fitrah illahiyah

dan akal sehat. Akhlak mulia menuntun manusia untuk mencapai

kebahagiaan hidupnya, baik kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Prinsip ini memandang manusia adalah pribadi yang mampu

melaksanakan nilai-nilai moral agama dalam hidupnya karena telah

mempunyai fitrah ilahiyah.25

Menurut Amril,26 Tujuan perilaku akhlak yang paling ideal

dalam al-Qur’an adalah menciptakan kehidupan yang akan datang

yang syarat dengan kebaikan dan kebajikan. Hal ini bergantung pada

kesucian manusia dari dosa. Penyucian jiwa itu dapat diaktualisasikan

melalui pengetahuan, etika, agama, keimanan, dan amal-amal shaleh

sehingga dapat dikatakan bahwa akhlak benar-benar menempati tempat

yang sentral dalam Islam. Bahkan iman sebagai lambang kesadaran

25 Ramayulis dan Samsul Nizar, op. cit., h. 97.
26 Amril, op. cit., h. 27.
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tertinggi manusia sangat terkait dengan perilaku akhlak itu sendiri. Al-

Qur’an dan Sunnah telah menempatkan pencarian pengetahuan dan

perilaku akhlak sebagai hal yang sangat penting, seperti tertuang dalam

firman Allah SWT, surah al-Fatir ayat 28 berikut ini:

            
       

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang
melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-
macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut
kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (QS.
al-Fatir : 28).27

Ayat di atas menunjukkan bahwa tanda-tanda orang yang

berakhlak adalah mereka yang takut kepada Allah. Takut mengerjakan

hal-hal yang dilarang, dan takut meninggalkan perintah-perintah-Nya.

Menurut Barnawie Umary (dalam Abu Muhammad Iqbal), tujuan

akhlak yang baik adalah supaya ada hubungan yang baik dan harmonis

kepada Allah dan kepada manusia sehingga memperoleh taupiq dan

hidayah, tercapai hidup bahagia dan sejahtera dalam disenangi manusia

dan diridhoi Allah. Artinya dengan akhlak yang baik tercapai

kebahagian dalam suasana dicintai sesama manusia dan memperoleh

taufiq dan hidayah-nya.28 Al-Ghazali mengemukakan keutamaan

akhlak yang baik sangat penting dalam kehidupan di dunia dan akhirat

di antaranya sebagai sarana pergaulan, merupakan perintah agama,

27 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya : Al - Hidayah, 1998), h. 189.
28 Abu Muhammad Iqbal, op. cit., h. 203.
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merupakan kehormatan dan ketinggian derajat seseorang, pelebur dosa,

pengiring semua kebaikan dunia dan akhirat serta pembuka

penghalang tirai penutup Allah.29

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akhlak

sangat penting bagi seseorang. Seseorang akan berjaya dalam hidupnya

jika ia memiliki akhlak yang baik, sebaliknya seseorang akan kandas

usahanya bila memiliki akhlak yang buruk. Dengan demikian fungsi

nilai-nilai akhlak dalam kehidupan siswa dapat dilihat dari fungsi

pendidikan Islam di madrasah

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimana dan ketaqwaan

peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam

lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban

menanamkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang

tua dalam keluarga. Madrasah berfungsi untuk menumbuh

kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbigan,

pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut

dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat

perkembangannya.

2) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki

bakat khusus dibidang agama agar bakat tersebut dapat

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk

dirinya sendiri dan bermanfaatkan bagi orang lain.

29 Ibid.
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3) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan,

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik

dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam

dalam kehidupan sehari-hari.

4) Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal yang negatif dari

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan

dirinya dan menghambat perkembangannya.

5) Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya

baik lingkungan fisik maupun sosial dan dapat mengubah

lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.

6) Sumber, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.30

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditegaskan bahwa fungsi

nilai-nilai akhlak sangat bervariasi. Namun bagi siswa, nilai-nilai

akhlak setidaknya berfungsi sebagai pencegahan dan perbaikan.

Pencegahan, berarti mencegah diri dari melakukan perbuatan

menyimpang. Sedangkan perbaikan, berarti memperbaiki diri remaja

yang dari kekurangan-kekurangan sehingga terbentuklah kepribadian

siswa yang kuat dan kokoh

c. Ruang Lingkup Nilai-nilai Akhlak

Akhlak menempatkan pembahasannya pada semua lini, upaya,

usaha manusia untuk berperilaku mahmudah atau mazmumah-seluruh

30 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), Edisi
Revisi, h. 21 – 22.
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gerak-gerik manusia, baik dan buruk merupakan cakupan pembahsaan

ilmu akhlak. Itulah sebabnya, akhlak memasuki semua ranah ilmu

pengetahuan. Ilmu-ilmu sosial, seperti politik, ekonomi, sosiologi,

antropologi, sejarah, komunikasi, dan sebagainya menempatkan jati

diri ilmu itu adanya nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah akhlak, apakah

baik atau buruk. Demikian pula ilmu-ilmu eksakta; kimia, fisika,

biologi dan matematika mesti memiliki nilai akhlak. Untuk itu, apapun

ilmu pengetahuan tidak akan bernilai, jika ilmu pengetahuan dan

teknologi bebas dari nilai, maka ilmu pengetahuan dan teknologi itu

akan membawa kemufsadatan dan kehancuran. Jadi, ilmu akhlak

menempatkan objek kajiannya kepada semua ilmu pengetahuan dan

teknologi yang ditemukan manusia.31

Akhlak dalam pembagiannya menjadi dua, yaitu: akhlak kepada

Allah dan akhlak kepada makhluk. Makhluk yang dimaksud dalam hal

ini adalah sesama manusia. Akhlak kepada Allah antara lain yaitu

iman, Islam, ihsan, ikhlas, taqwa, syukur, sabar, tawadlu, qona’ah,

khuznudzan, dan tawakal. Adapun yang termasuk akhlak kepada

sesama manusia antara lain menalin silaturrahim, ukhuwawah, adil,

menepati janji, dermawan, pemaaf, penyantun, insyirah, amanah, iffah,

hemat, bersahaja, penyayang, ramah dan berwajah ceria.32

Dalam pandangan Nucholis Majid (dalam Iqbal), secara garis

besar akhlak dibedakan menjadi dua macam yaitu akhlak yang baik

31 Nasharuddin, op. cit., h. 213 – 214.
32 Abu Muhammad Iqbal, op. cit., h. 202.
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(akhlakul karimah) dan akhlak yang buruk (akhlakul madzmumah).

Termasuk akhlak yang baik di antaranya: iman, Islam, ihsan, takwa,

tawakal, sabar, syukur, tawadlu, silaturrahmi, ikhlas, khusnudzan,

ukhuwah, adil, persamaan, dermawan, tepat janji, amanah, lapang

dada, dan hemat. Adapun yang termasuk akhlak yang buruk antara lain

tamak, akses dalam seks, ghibah, fitnah, dendam, dengki, khianat,

cinta pengaruh, cinta harta dan dunia.33

Berpedoman pada ruang lingkup pendidikan Islam yang ingin

dicapai, maka kurikulum pendidikan Islam itu berorientasi pada tiga

hal, yaitu; (1) Hablum minallah (hubungan dengan Allah); (2) Hablum

minannas ( hubungan dengan manusia); dan (3) Hablum minal’alam

(hubungan dengan alam).34

Secara rinci ruang lingkup dan pembagian akhlak tersebut adalah

sebagai berikut:

1) Akhlak kepada Allah, mencakup:

a) Yakin terhadap eksistensi Allah ‘Azza wa Jalla

b) Menaati semua perintah dan menjauhkan larangan-Nya

c) Sabar dan tabah dalam menjalankan perintah-Nya dan

menjauhi larangan-Nya.

d) Merendahkan diri dihadapan Allah SWT

e) Bersikap al-Raja’ kepada Allah A’zza wa jalla

f) Tawakkal kepada Allah SWT

33 Ibid.
34 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Persepktif Filsafat, (Jakarta : Raja

Garfindo Persada, 2014), h. 20.
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g) Bersyukur kepada Allah A’zza wa jalla

h) Istiqamah dan al-Haya’.35

2) Akhlak kepada Rasul, mencakup:

a) Mematuhi sunnahnya

b) Mencintai rasulullah dan bersalawat kepadanya

3) Akhlak kepada diri sendiri, mencakup:

a) Memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan, kerapihan,

kecantikan dan keindahan.

b) Bersikap mandiri dan mematuhi hati nurani.

c) Memelihara kemuliaan dan kehormatan diri.

d) Komunikasi qur’ani.36

4) Akhlak kepada keluarga dan masyarakat, mencakup:

a) Akhlak terhadap istri dan suami, seperti menjaga kehormatan

suami, mendidik istri secara baik, memberi nafkah lahir dan

batin kepada istri, menjaga mawaddah warahmah, akhlak

terhadap kedua orang tua, akhlak kepada orang yang lebih tua

atau muda dari pada kita, menyayangi anak-anak, berlaku adil,

memberi bantuan, dan pertolongan pada keluarga dan tetangga.

b) Akhlak terhadap masyarakat, misalnya jangan memasuki

rumah sebelum meminta izin, mengucapkan salam, jangan

mengurangi timbangan, kembalikan amanah titipan kepada si

empunyanya, menghukum manusia dengan adil, menepati janji,

35 Nasharuddin, op. cit., h. 229 – 246.
36 Ibid., h. 249 – 271.
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mendamaikan, memaafkan kesalahan, mengasihi orang lain,

menyeru kepada kebaikan, mencegah keburukan, membalas

kejahatan dengan kebaikan, dermawan, komunikatif, saling

asah asuh, toleransi, memaafkan, dan sebagainya.37

Berdasarkan pendapat di atas, maka akhlak siswa pada dasarnya

terbagi dua, yakni akhlak yang baik (terpuji) dan akhlak tidak baik

(tercela). Akhlak tersebut dapat diamati dari gejala-gejala yang tampak

pada tingkah lakunya di madrasah maupun di luar madrasah. Akhlak

tersebut meliputi: akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak

kepada makhluk lain dan kepada alam (lingkungan).

2. Hakikat Pembelajaran IPA

a. Pengertian Pembelajaran IPA

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari ilmu

pengetahuan atau sains yang berasal dari bahasa Inggris science. Kata

science sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti

saya tahu. Science terdiri dari dua yaitu social science (Ilmu

Pengetahuan Sosial ) dan natural science (Ilmu Pengetahuan Alam).

Namun dalam perkembangannya, science sering diterjemahkan sebagai

sains yang berarti ilmu pengetahuan alam saja.38

Ilmu Pengetahuan Alam yang biasa disingkat IPA, adalah sebuah

mata pelajaran yang mempelajari ilmu alam untuk siswa madrasah

37 Ibid., h. 272 – 273.
38 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu; Konsep, Strategi, dan Implementasi dalam

KTSP, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014)., h. 136.
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dasar (SD), dan madrasah menengah tingkat pertama (SMP).

Sedangkan di SMU dan perguruan tinggi IPA dikenal sebagai salah

satu penjurusan kelas yang secara khusus lebih memfokuskan untuk

membahas ilmu-ilmu eksakta.

Ilmu Pengetahuan Alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang

diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan,

dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah

gejala yang dapat dipercaya. Ilmu Pengetahuan Alam dapat

menciptakan pola pikir yang logis. Bahkan orang yang mempelajarinya

akan mendapatkan sesuatu yang berguna bagi hidupnya.39

Menurut H.W Fowler (dalam Trianto), IPA adalah pengetahuan

yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gelaja-

gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan

dedukasi. Sedangkan Kardi dan Nur (dalam Trianto) mengatakan

bahwa IPA atau ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik

makhluk hidup maupun benda mati yang diamati.40

Berdasarkan penjelasan di atas hakekat pembelajaran IPA adalah

suatu proses dari upaya siswa untuk memahami berbagai gejala alam.

Artinya bahwa diperlukan suatu cara tertentu yang sifatnya analitis,

cermat, lengkap serta menghubungkan gejala alam yang satu dengan

gejala alam yang lain sehingga keseluruhannya membentuk sudut

pandang yang baru tentang obyek yang diamati.

39 Djoewari, Menggunakan Ilmu Pengetahuan Alam, (Semarang : Begawan Ilmu, 2009),
h. 25.

40 Trianto, op. cit., h. 136.
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b. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran IPA

Menurut Laksmi Prihantoro (dalam Trianto) sebagai alat

pendidikan yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan, maka

pendidikan IPA di madrasah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu:

1) Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia tempat

hidup dan bagaimana bersikap.

2) Menanamkan sikap hidup ilmiah.

3) Memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan.

4) Mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara kerja serta

menghargai para ilmuwan penemunya.

5) Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan

permasalahan.41

Sementara itu, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di

madrasah bertujuan agar para siswa memiliki kemampuan sebagai

berikut:42

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-

Nya.

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang bermanfaat dan dapat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

41 Ibid., h. 142.
42 Djoewari, op. cit., h. 27.
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3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara ilmu

pengetahuan alam, lingkungan, teknologi dan masyarakat.

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan.

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara,

menjaga, dan melestarikan lingkungan.

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan.

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan ilmu

pengetahuan alam sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan

ketingkat selanjutnya.

Berdasarkan fungsi dan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

hakikat IPA tidak hanya pada dimensi pengetahuan (keilmuan) tetapi

juga menekankan pendekatan keterampilan proses, hingga siswa dapat

menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan

sikap ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif

terhadap kualitas proses pendidikan. Selama ini proses belajar

mengajar hanya menghafalkan fakta, prinsip atau teori saja.

Selanjutnya secara rinci tujuan mata pelajaran Fisika agar peserta

didik memiliki kemampuan sebagai berikut.
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1) Membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari

keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran

Tuhan Yang Maha Esa

2) Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, obyektif, terbuka, ulet, kritis

dan dapat bekerjasama dengan orang lain. Mengembangkan

pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, mengajukan dan

menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit

instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan

data, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan

tertulis.

3) Mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis

induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip

fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan

menyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif

4) Menguasai konsep dan prinsip fisika serta mempunyai

keterampilan mengembangkan pengetahuan, dan sikap percaya diri

sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang

lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi.43

Kemudian tujuan pembelajaran Biologi di SMA/MA agar peserta

didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

43 Dokumen SK dan KD mata pelajaran Fisika di SMA/MA (online) (https://campus
cemara.files. wordpress. com/2010/08/11-sk-kd-fisika-sma.pdf) di unduh 10 Juli 2017.
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1) Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari

keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran

Tuhan Yang Maha Esa

2) Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan

dapat bekerjasama dengan orang lain

3) Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan

menguji hipotesis melalui percobaan, serta mengkomunikasikan

hasil percobaan secara lisan dan tertulis

4) Mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi

5) Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling

keterkaitannya dengan IPA lainnya serta mengembangkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri

6) Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya

teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia

7) Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga

kelestarian lingkungan.44

Sedangkan tujuan pembelajaran Kimia di SMA/MA agar peserta

didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

1) Membentuk sikap positif terhadap kimia dengan menyadari

keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran

Tuhan Yang Maha Esa.

44 Dokumen SK dan KD mata pelajaran Biologi di SMA/MA (online) (http://hermanypk.
blogdetik.com /2010/04/29/sk-kd-biologi-sma) di unduh 10 Juli 2017.
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2) Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur,  objektif, terbuka, ulet, kritis,

dan dapat bekerjasama dengan orang lain

3) Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah

melalui percobaan atau eksperimen, dimana peserta didik

melakukan pengujian hipotesis dengan merancang percobaan

melalui pemasangan instrumen, pengambilan, pengolahan dan

penafsiran data, serta menyampaikan hasil percobaan secara lisan

dan tertulis.

4) Meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat

bermanfaat dan juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan

lingkungan serta menyadari pentingnya mengelola dan

melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat

5) Memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta saling

keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah

dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi.45

Dari tujuan masing-masing mata pelajaran IPA yang telah

dipaparkan, menunjukkan masing-masing mata pelajaran pada

dasarnya hampir sama, hanya objeknya saja yang berbeda.

c. Nilai-nilai IPA

Sekalipun sebagian besar ilmuan mengatakan bahwa IPA tidak

menjangkau nilai-nilai moral atau etika, juga tidak membahas nilai-

nilai keindahan (estitika), tetapi IPA mengandung nilai-nilai tertentu

45 Dokumen SK dan KD mata pelajaran Kimia di SMA/MA. (online) (gurupembaharu.
com/home/download/54.-KIMIA-SMA.doc) di unduh 10 Juli 2017.
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yang berguna bagi masyarakat. Yang dimaksud nilai disini adalah

sesuatu yang dianggap berharga yang terdapat dalam IPA dan menjadi

tujuan yang akan dicapai. Nilai-nilai dimaksud bukanlah nilai-nilai

nonkebendaan. Nilai-nilai nonkebendaan yang terkandung dalam IPA

antara lain sebagai berikut:46

1) Nilai Praktis

Penerapan dari penemuan-penemuan IPA telah melahirkan

teknologi yang secara langsung dapat dimanfaatkan masyarakat.

Kemudian teknologi tersebut membantu pula mengembangkan

penemuan-penemuan baru yang secara tidak langsung juga

bermanfaat bagi kehidupan. Dengan demikian, sains mempunyai

nilai praktis, yaitu sesuatu yang bermanfaat dan berharga dalam

kehidupan sehari-hari.

2) Nilai Intelektual

Metode ilmiah yang digunakan dalam IPA banyak dimanfaatkan

manusia untuk memecahkan masalah. Tidak saja masalah-masalah

alamiah, tetapi juga masalah-masalah sosial, ekonomi dan

sebagainya. Metode ilmiah telah mlatih ketrampilan, ketekunan,

dan melatih mengambil keputusan dengan pertimbangan yang

rasional dan menuntut sikap-sikap ilmiah bagi penggunanya.

Keberhasilan memecahkan masalah akan memberikan kepuasan

intelektual.

46 Trianto, op. cit., h. 138 – 140.
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3) Nilai Sosial-Budaya-Ekonomi-Politik

IPA mempunyai nilai-nilai sosial-ekonomi-politik berarti kemajuan

IPA dan teknologi suatu bangsa, menyebabkan bangsa tersebut

memperoleh kedudukan yang kuat dalam percaturan sosial-

ekonomi-politik internasional.

4) Nilai Kependidikan

Dengan makin berkembangnya IPA dan teknologi serta

diterapkannya psikologi belajar pada pelajaran IPA, maka IPA

diakui bukan hanya sebagai suatu pelajaran melainkan juga sebagai

alat pendidikan. Artinya, pelajaran IPA dan pelajaran lainnya

merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nilai-nilai

tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis

menurut metode ilmiah

2) Ketrampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan,

dan mempergunakan peralatan untuk memecahkan masalah

3) Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan

masalah.

5) Nilai Keagamaan

Suatu pandangan yang naïf apabila dengan mempelajari IPA akan

mngurangi kepercayaan kepada Tuhan. Karena secara empiris

orang yang mendalami IPA, makin sadarlah dirinya akan adanya

kebenaran hukum-hukum alam, sadar akan adanya keterkaitan di
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dalam alam raya ini dengan Maha Penciptanya. Walau

bagaimanapun manusia membaca, mempelajari dan menerjemahkan

alam, manusia makin sadar akan keterbatasan ilmunya.47

Dengan demikian dalam pembelajaran IPA terdapat berbagai

nilai-nilai yang diperlukan secara langsung dan tidak langsung

dalam kehidupan manusia. Termasuk juga, IPA mengadung nilai-

nilai agama yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan

keimanan dan ketakwaan kepada Pencipta-Nya. Keimanan dan

ketakwaan dimanipestasikan lewat perilaku dan budi pekerti yang

baik (akhlaqulkarimah)

d. Ruang Lingkup Materi Pelajaran IPA

Untuk lebih jelas ruang lingkup IPA di MA adalah dibagi

menjadi  3 mata pelajaran, yakni Biologi, Kimia dan Fisika yang telah

disusun dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar tingkat

SMA/MA.48 Untuk Dokumen Standar Kompetensi dan Kompetensi

Dasar bidang studi Biologi, Kimia dan Fisika dapat dilihat dalam

lampiran Tesis.

Melihat tabel Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

tersebut maka dapat dideskripsikan  nilai-nilai akhlak yang dapat

diintegrasikan oleh guru ke dalam proses pembelajaran IPA

khususnya, yakni antara lain:

47 Ibid.,
48 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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1) Mata Pelajaran Fisika

Pada tingkat SMA/MA, fisika dipandang penting untuk

diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri dengan beberapa

pertimbangan. Pertama, selain memberikan bekal ilmu kepada

peserta didik, mata pelajaran Fisika dimaksudkan sebagai wahana

untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna untuk

memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mata

pelajaran Fisika perlu diajarkan untuk tujuan yang lebih khusus

yaitu membekali peserta didik pengetahuan, pemahaman dan

sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan untuk memasuki

jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu

dan teknologi. Pembelajaran Fisika dilaksanakan secara inkuiri

ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan

bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai salah satu aspek

penting kecakapan hidup.

Mata pelajaran Fisika di SMA/MA merupakan pengkhususan

IPA di SMP/MTs yang menekankan pada fenomena alam dan

pengukurannya dengan perluasan pada konsep abstrak yang

meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

a) Pengukuran berbagai besaran, karakteristik gerak, penerapan

hukum Newton, alat-alat optik, kalor, konsep dasar listrik

dinamis, dan konsep dasar gelombang elektromagnetik.
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b) Gerak dengan analisis vektor, hukum Newton tentang gerak

dan gravitasi, gerak getaran, energi, usaha, dan daya, impuls

dan momentum,momentum sudut dan rotasi benda tegar,

fluida, termodinamika.

c) Gejala gelombang, gelombang bunyi, gaya listrik, medan

listrik, potensial dan energi potensial, medan magnet, gaya

magnetik, induksi elektromagnetik dan arus bolak-balik,

gelombang elektromagnetik, radiasi benda hitam, teori atom,

relativitas, radioaktivitas.49

2) Mata Pelajaran Biologi

Biologi sebagai salah satu bidang IPA menyediakan berbagai

pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains.

Keterampilan proses ini meliputi keterampilan mengamati,

mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara baik

dan benar dengan selalu mempertimbangkan keamanan dan

keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan, menggolongkan dan

menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil temuan secara

lisan atau tertulis, menggali dan memilah informasi faktual yang

relevan untuk menguji dan memecahkan masalah sehari-hari.

Pelajaran Biologi di SMA/MA menekankan pada fenomena

alam dan penerapannya yang meliputi aspek-aspek berikut.

49 Dokumen SK dan KD mata pelajaran Fisika di SMA/MA (online) (https://campus
cemara.files. wordpress. com/2010/08/11-sk-kd-fisika-sma.pdf) di unduh 10 Juli 2017.
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a) Hakikat biologi, keanekaragaman hayati dan pengelompokan

makhluk hidup, hubungan antarkomponen ekosistem,

perubahan materi dan energi, peranan manusia dalam

keseimbangan ekosistem

b) Organisasi seluler, struktur jaringan, struktur dan fungsi organ

tumbuhan, hewan dan manusia serta penerapannya dalam

konteks sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat

c) Proses yang terjadi pada tumbuhan, proses metabolisme,

hereditas, evolusi, bioteknologi dan implikasinya pada sains,

lingkungan, teknologi dan masyarakat.50

3) Mata Pelajaran Kimia

Kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun IPA, oleh

karenanya kimia mempunyai karakteristik sama dengan IPA.

Karakteristik tersebut adalah objek ilmu kimia, cara memperoleh,

serta kegunaannya. Kimia merupakan ilmu yang pada awalnya

diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif)

namun pada perkembangan selanjutnya kimia juga diperoleh dan

dikembangkan berdasarkan  teori (deduktif). Kimia adalah ilmu

yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan

bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi,

struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat. Oleh

50 Dokumen SK dan KD mata pelajaran Biologi di SMA/MA (online) (http://hermanypk.
blogdetik.com /2010/04/29/sk-kd-biologi-sma) di unduh 10 Juli 2017.
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sebab itu, mata pelajaran kimia di SMA/MA mempelajari segala

sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan sifat,

perubahan, dinamika, dan energetika zat yang melibatkan

keterampilan dan penalaran.

Mata pelajaran Kimia di SMA/MA merupakan kelanjutan

IPA di SMP/MTs yang menekankan pada fenomena alam dan

pengukurannya dengan perluasan pada konsep abstrak yang

meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

a) Struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia, stoikiometri,

larutan non-elektrolit dan elektrolit, reaksi oksidasi-reduksi,

senyawa organik dan makromolekul.

b) Termokimia, laju reaksi dan kesetimbangan, larutan asam basa,

stoikiometri larutan, kesetimbangan ion dalam larutan dan

sistem koloid.

c) Sifat koligatif larutan, redoks dan elektrokimia, karakteristik

unsur, kegunaan, dan bahayanya, senyawa organik dan

reaksinya, benzena dan turunannya, Makromolekul.51

Dengan demikian ruang lingkup materi pelajaran IPA sangat

luas, namun bila dibagi menjadi tiga mata pelajaran, maka materi

pelajaran fisika berbicara masalah soal-soal pengukuran, gerak, gaya

dan gelombang. Kemudian Biologi, maka materi yang dibicarakan

seputar masalah makhluk hidup dan alam. Sedangkan materi kimia

51 Dokumen SK dan KD mata pelajaran Kimia di SMA/MA. (online) (gurupembaharu.
com/home/download/54.-KIMIA-SMA.doc) di unduh 10 Juli 2017.
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lebih banyak berbicara masalah produksi bahan-bahan yang

mengandung unsur kimia.

3. Makna Penerapan Integrasi dalam Pembelajaran

Kata “penerapan” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS.

Poerwardarminta memiliki arti pemasangan, pengenaan, perihal

mempraktekkan.52 Penerapan di sini dimaknai sebagai suatu perbuatan

mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

tertentu.

Selanjutnya istilah “integrasi” adalah penyatuan supaya menjadi

bulat atau utuh.53 Sementara dalam Dictionary of Phsycology “integrate”

adalah mengumpulkan jadi satu menjadi satu totalitas kesatuan.54 Dari

kedua arti tersebut berarti makna integrasi sama dengan penyatuan untuk

menjadi satu kesatuan.

Secara bahasa integrasi adalah penyatuan dilawankan maknanya

dengan “pemisah”; suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang

kehidupan ini dalam kotak-kotak yang berlainan, namun dalam kenyataan

sejarah peradaban umat manusia “ekspansionis” inheren agama dan sain

merupakan sebuah keniscayaan, bahkan berlangsung secara masif dan

cenderung antagonistik.55 Sementara bagi M. Amin Abdullah maksud

“integrasi” adalah sebuah paradigma keilmuan yang mengasumsikan

52 W.J.S. Poerwadarminta, op. cit., h. 1258.
53 Ibid., h. 449.
54 J.P. Chaplin, op. cit.. h. 253.
55 Amril M, Integrasi Islam dan Sains: Menggali Teori Menuju Aksi? (Sebuah Kerangka

Awal), Makalah Seminar Nasional Integrasi Ilmu, Agama dan Teknologi, Pascasarjana UIN Suska
Riau, Pekanbaru, Sabtu, 21 Mei 2016.
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bahwa peleburan dan pelumatan yang satu ke dalam yang lainnya, baik

dengan cara melebur sisi normativitas-sakralitas keberagamaan secara

menyeluruh masuk ke wilayah “historisitas-profanitas” atau sebaliknya

membenamkan dan meniadakan seluruh sisi historisitas keberagaman

Islam ke wilayah normativitas-sakralitas tanpa reserve.56

Integrasi berasal dari kata integer yang berarti unit. Maksudnya

“perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan keseluruhanan”. Unit itu

memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1) Unit merupakan satu kesatuan yang bulat. Yang menyatukan adalah

problem yang terkandung dalam pokok yang akan diselidiki.

2) Unit menerobos batas-batas mata pelajaran;

3) Unit didasarkan atas kebutuhan peserta didik atau dekat dengan

kehidupan mereka;

4) Unit didasarkan pada pendapat-pendapat modern mengenai cara

belajar (learner centered);

5) Unit memerlukan waktu yang panjang;

6) Unit itu life centered;

7) Unit menggunakan dorongan-dorongan sewajarnya pada peserta didik;

8) Dalam unit peserta didik dihadapkan kepada situasi-situasi yang

mengandung problem;

9) Unit dengan sengaja memajukan perkembangan sosial pada peserta

didik.

56 Ibid.
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10) Unit direncanakan bersama guru dan peserta didik.57

Selanjutnya pengertian integrasi yang dikemukakan oleh Wedawaty

(dalam Trianto) adalah perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari dua

objek atau lebih.58 Menurut Reza Mudyharjo (dalam Ramayulis), integrasi

adalah kondisi saling hubungan antara bagian-bagian dalam satu sistem.59

Menurut Sumantri (dalam Firman Robiansyah), integrasi nilai dalam

pembelajaran merupakan proses bimbingan melalui suri tauladan guru

yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya

mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika dan estetika menuju

pembentukan peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual-

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, termasuk masyarakat dan

negara.60 Bila dikaitkan dalam pembelajaran integrasi merupakan pelajaran

dipusat pada suatu atau topik tertentu, misalnya suatu masalah di mana

semua mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu.

Integrasi bagi Sanusi (dalam Firman Robiansyah) adalah suatu

kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integrasi

meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk

suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra

57 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam; mengurai Benang Kusut dalam Dunia
Pendidikan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 182.

58 Trianto, op. cit., h. 35.
59 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), h. 20.
60 Firman Robiansyah, Integrasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di Madrasah Dasar Sebagai Upaya Pembinaan Akhlak Siswa ( Studi Kasus di SD
Peradaban Serang) (online) tersedia (http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/PENDIDIKAN_
DASAR/Nomor_14-Oktober_2010/ pdf) diunduh 7 Maret 2017.
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antara anggota kesatuan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan integrasi

nilai dalam pembelajaran adalah proses memadukan nilai-nilai tertentu

terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang

koheren dan tidak bisa dipisahkan atau proses pembauran hingga menjadi

satu kesatuan yang utuh dan bulat.61

Mardiatmadja (dalam Mulyana) mendefinisikan integrasi nilai dalam

pendidikan sebagai bantuan kepada siswa agar menyadari dan mengalami

nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan

hidupnya. Dalam hal ini, yang menanamkan nilai pada peserta didik bukan

saja guru pendidikan nilai dan moral serta bukan saja pada saat

mengajarkannya, melainkan kapan dan dimanapun, nilai harus menjadi

bagian integral dalam kehidupan.62

Berarti penerapan integrasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran

dimaknai sebagai aktivitas penyatuan antara ilmu pengetahuan dengan

akhlak melalui proses pembelajaran agar peserta didik ilmu tidak hanya

bertambah pengetahuannya, tapi juga bertambah kesadaran akan perbaikan

ahklak mulia dan pencegahan akhlak yang tidak baik. Hal ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

61 Ibid.
62 Mulyana, R. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. (Bandung: Alfabeta : 2012), h. 119.
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Gambar II.1 Integrated Curiculum
(Sumber: Nurdin, S dan Usman M.B)

Dari gambar II.1 yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa

agama (yang terdiri dari nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak) merupakan

sentra/pusat dari segala bidang ilmu. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai

dapat diterapkan pada bidang studi apa saja.

4. Pentingnya Integrasi Nilai-nilai Akhlak dalam Pembelajaran IPA

Sebuah kenyataan bahwa ada sebagian masyarakat, yang memahami

secara kurang tepat hubungan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu

pengetahuan, di mana dipahami seakan ada jarak di antara keduanya yang

tidak bida disatukan dalam metode tertentu. Selanjutnya dipahami bahwa

agama hanya mengurusi wilayah-wilayah ketuhanan, kenabian, aqidah,

fikih, tafsir, hadis dan semisalnya, yang pada gilirannya ilmu pengetahuan

diletakkan pada bangunan lain di luar ilmu-ilmu agama. Menurut Syamsul

Ma’arif, Islam adalah religion of nature. Hal ini berarti segala bentuk

SejarahIPS

Agama
IPA Biologi

Geografi
Bahasa
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dikotomisasi antara agama dan sains harus dihindari. Masyarakat muslim

harus sadar bahwa alam penuh dengan tanda-tanda, pesan-pesan ilahi yang

menunjukkan kehadiran kesatuan sistem global. Iman tidak bertentangan

dengan sains karena iman adalah rasio dan rasio adalah alam. Konflik

antara iman dan sains sesungguhnya hanya merupakan dua kekuatan yang

bertikai, konservatif dan progresif, kelompok pertama bersikap terbuka,

sedang kedua tertutup.63

Sejalan dengan itu, Mhd. Halkis64 mengemukakan hubungan

integrasi agama, ilmu dan pengetahuan cukup menarik, karena saat

sekarang banyak orang lupa bahwa kehidupan kita dimulai dengan akal,

sedangkan akal terkait dengan agama. “Tidaklah seseorang beragama

kalau tidak berakal”. Dengan akal manusia berkreasi membuat teknologi,

hidup menjadi mudah, perang pun dimenangkan dengan teknologi. Akan

tetapi pada tataran tertentu, hubungan agama dan teknologi dipertanyakan.

Teknologi bagaikan orang lupa dengan kakeknya. Hal ini bukan, karena

ayah bunda tidak memberi tahu tentang neneknya, tetapi memang

teknologi sang benda mati tidak terlihat keterkaitannya dengan yang maha

gaib itu.

Kedua pendapat itu, menunjukkan bahwa dewasa ini telah terjadi

pengkotak-kotakan ilmu oleh masyarakat. Hal demikian dinilai sebagai

suatu kemunduran. Karena, seseorang hanya terfokus pada penguasaan

63 Syamsul Ma’arif, Revitalisasi Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h.
51.

64 Mhd. Halkis, Reposisi Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Era Generasi ke
Lima, Makalah Seminar Nasional tema ”Integrasi Agama, Ilmu dan Teknologi” Pasca Sarjana UIN
Suska tanggal 21 Mei 2016.
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satu atau dua aspek saja (kognitif dan psikomotor) pada hal aspek lain

(afektif) juga diperlukan.

Terkait dengan pendapat tersebut, Amri menyatakan “integrasi

merupakan keniscayaan. Oleh karena usaha untuk mengintegrasikan Sain

dan Islam sampai hari ini masih terus berlangsung namun kesepakatan

akan sebuah keniscayaan integrasi sains dan Islam semakin menguat

dikalangan para ilmuwan, khususnya dikalangan para filsuf postmodern

baik dari kelompok ilmuwan Muslim itu sendiri dan ilmuwan non

muslim”.65 Pernyataan bila dikaitkan dengan integrasi nilai-nilai akhlak

dalam pembelajaran IPA menunjukkan integrasi nilai-nilai akhlak (agama)

dalam pembelajaran IPA (Sains) sangat penting. Sebab agama dan sains

tidak bisa dipisahkan. Justru akan menjadi lebih efektif bila diintegrasikan.

Lebih jelas keterkaitan antara akhlak dan sains dapat dilihat pada gambar

berikut:

Gambar II.2 Min Al-Ma’rifah Ila Al-Akhlak
Diadopsi dari makalah Amin Abdoellah (2016)

65 Amril M, Integrasi Islam dan Sains: Menggali Teori Menuju Aksi? (Sebuah Kerangka
Awal), Makalah Seminar Nasional Integrasi Ilmu, Agama dan Teknologi, Pascasarjana UIN Suska
Riau, Pekanbaru, Sabtu, 21 Mei 2016.
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Dari gambar II.2 tersebut dapat dikemukakan antara akal dan alam

semesta (ilmu) harus berintegrasi atau perpadu untuk mencapai derajat

tertinggi di sisi Allah. Bila akal dan alam semesta (ilmu) diintegrasikan

secara baik menurut Amin Abdoellah66 akan menghasilkan:

a. Kesinambungan antara akal dan alam semesta

b. Kuatnya mentalitas riset (penelitian)

c. Munculnya Researc University (tanpa meninggalkan Teaching

University).

Dengan demikian dari pemikiran-pemikiran para pakar integrasi

yang telah dikemukakan di atas, bila dikaitkan dalam sistem pendidikan,

maka prinsip integrasi sangat penting (urgen) diterapkan dalam proses

pembelajaran/pendidikan. Sebab, pemisahan antara nilai-nilai agama

(akhlak) dengan ilmu (sains) akan menghasilkan peserta didik yang tidak

memiliki seimbang antara akal dan ilmu.

Urgenitas (pentingnya) integrasi akhlak dalam semua mata pelajaran

yang diajarkan di madrasah, madrasah dan pondok pesantren adalah

hakikat dari makna dan tujuan pendidikan tersebut. Dapat dikatakan pula,

tidak ada pendidikan jika akhlak tidak diajarkan, dan akhlak itu merupakan

roh dari semua mata pelajaran yang diajarkan.67

Semua ajaran syariat Islam itu adalah akhlak. Semua materi pelajaran

Fikih misalnya, pada aspek ibadah, muamalah, munakahat, jinayat,

66 Amin Abdoellah, Implementasi Integrasi Ilmu dalam Perspektif Ontologi,
Epistimologi, dan Aksiologi, Makalah Seminar Nasional Integrasi Ilmu, Agama dan Teknologi,
Pascasarjana UIN Suska Riau, Pekanbaru, Sabtu, 21 Mei 2016.

67 Nasyaruddin, op. cit., h. 342.
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mawaris, siyasah dan lain sebagianya merupakan materi akhlak. Demikian

pula ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, sejatinya memiliki materi akhlak

dan tujuan berilmu tersebut. Misalnya, objek kajian ilmu IPA, angin, air,

gas, tumbuh-tumbuhan, manusia dan hewan, dan sebagainya seharusnya

memuat pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia, sebagaimana juga

pengajaran al-Qur’an tentang ilmu pengetahuan alam yang

mengitegrasikan ilmu alam dengan akidah-akhlak.68

Menurut Ramayulis, meskipun di dalam Undang-undang RI Nomor

20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Madrasah sudah disamakan

statusnya dengan madrasah umum dan tidak lagi menyebutkan madrasah

umum yang bercirikan agama Islam, namun muatan materi agama tepat

memiliki porsi yang cukup besar. Sebagai subsistem pendidikan nasional,

madrasah harus tetap mampu menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga

pendidikan yang memiliki karakteristik sendiri. Salah satu karakteristiknya

adalah yang terkait dengan spirit conten pembelajaran, artinya melekatnya

nilai-nilai agama (akhlak) pada setiap mata pelajaran. Sebagai contoh

dalam hal ini adalah pembelajaran IPA, melalui pembelajaran ini peserta

didik mempelajari subtansi ke-IPA-an yang terdiri dari dalil-dalil, teori-

teori, generalisasi-generalisasi, prinsip-prinsip dan konsep-konsep IPA.

Dengan penguasaan ini, mereka dapat menerapkan IPA tujuan pemecahan

masalah dan pengembangan Iptek. Disamping subtansi ke-IPA-an ada

dimensi-dimensi nilai yang terkandung dalam pendidikan IPA, misalnya:

68 Ibid., h. 342.
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peserta didik dapat belajar untuk lebih mencintai lingkungan, sadar akan

kepentingan IPA bagi kehidupan manusia, sadar pula akan efek negatif

dari penyalahgunaan IPA. Melalui pendekatan IPA peserta didik juga

dapat memahami betapa agung dan perkasanya Allah Swt., yang

menciptakan alam semesta beserta isinya. Dengan demikian pendidikan

IPA dapat menjadi wahana dalam penanaman nilai-nilai agama (akhlak).69

Tipe integrated (keterpaduan) memiliki kelebihan, yaitu:

a. adanya kemungkinan pemahaman antar biadang studi, karena dengan

memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpkir, keterampilan sosial

dan ide-ide penemuan lain, satu pelajaran dapat mencakup banyak

dimensi, sehingga siswa, pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan

berkembang.

b. memotivasi siswa dalam belajar;

c. tipe teritegrasi juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang

penting dalam satu saat, tipe ini tidak memerlukan penambahan waktu

untuk bekerja dengan guru lain. Dalam tipe ini guru tidak perlu

mengulang kembali materi yang tumpang tindih, sehingga tercapai

efisiensi dan efektivitas pembelajaran.70

Mengacu pada penjelasan tersebut integrasi nilai-nilai akhlak ke

dalam pembelajaran IPA yang berarti juga mengintegrasikan agama

dengan sains sangat diperlukan. Hal dikarenakan manusia harus seimbang

69 Ramayulis, op. cit., h. 159 – 160.
70 Trianto, op. cit., h. 43 – 45.
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antara kognitif dan afektif. Keseimbangan antara sain dan akhlak (agama)

akan membawa kemajuan yang lebih baik.

5. Penerapan Integrasi Nilai-nilai Akhlak dalam Pembelajaran IPA

Pembelajaran integrasi adalah tipe pembelajaran terpadu yang

menggunakan pendekatan antara bidang studi, menggabungkan bidang

studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan

keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam

beberapa bidang studi.71 Internalisasi nilai-nilai akhlak dapat terlaksana

dengan baik bila prosesnya terintegrasi dengan mata pelajaran IPA

maupun mata pelajaran lain.

Menurut Ramayulis, usaha (penerapan) pengintegrasian nilai-nilai

akhlak ke dalam mata pelajaran umum khususnya IPA dapat dilakukan

dengan beberapa cara:

a. Melalui pencarian dasar dan padanan konsep, teori pengetahuan yang

dicari dari al-Qur’an dan hadis nabi dan pendapat para ulama. Dalam

hal ini konsep dan teori ilmu-ilmu umum tidak diganggu gugat, kecuali

hanya diberi dan diisi nilai-nilai akhlak atau hanya sekedar dicari

padanan konsepnya serta diberikan landasannya baik berdasarkan dalil

aqli dan dalil naqli guna memberikan legitimasi terhadap IPA.

b. Dengan cara mengambil atau mempelajari konsep dan teori mata

pelajaran umum (IPA) kemudian dipadukan dengan materi akhlak.72

71 Ibid., h. 43..
72 Ramayulis, op. cit., h. 160.
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Menurut Syaifuddin (dalam Ramayulis) pengintegrasian nilai-nilai

akhlak ke dalam mata pelajaran umum khususnya IPA dapat dilakukan

dengan cara:

a. Pemaduan (integrasi) mata pelajaran IPA dan PAI (akhlak)

Dalam hal ini kurikulum mata pelajaran IPA dan yang lainnya dicoba

untuk direkayasa ulang dengan cara memasukkan konsep, teori, dan

nilai-nilai akhlak ke dalamnya baik dalam komponen tujuan, isi atau

materi, proses maupun hasil yang diharapkan. Model pemaduan ini

dilakukan dalam bentuk islamisasi ilmu atau pembentukan sains Islami.

b. Pemaduan (integrasi) mata pelajaran PAI (akhlak) dan IPA (umum)

Model pemaduan berikutnya adalah dalam bentuk memadukan mata

pelajaran PAI dengan mata pelajaran IPA (umum) yang dilakukan

dengan cara (1) memadukan pelajaran akhlak dengan IPA untuk saling

mendukung guna perluasan pengetahuan siswa; dam (2) memadukan

mata pelajaran dengan konsep atau teori-teori lainnya untuk

memberikan wawasan kepada peserta didik.

c. Pemaduan (integrasi) mata pelajaran umum dan mata pelajaran PAI

secara timbal balik.

Hal merupakan suatu konsep kurikulum yang memiliki maksud dan

rancangan bangun yang khusus yang sifatnya adalah menghubungkan

teori dan konsep ilmu-ilmu IPA (umum) dengan ilmu-ilmu akhlak

dimana antara keduanya saling memperkuat dan menguatkan.73

73 Ibid., h. 161 – 162.
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Melalui cara-cara tersebut integrasi nilai-nilai akhlak dalam

pembelajaran IPA dapat diterapkan di madrasah. Guru dapat menerapkan

salah satu cara tersebut dalam pembelajaran IPA.

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

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.74 Komponen-komponen

pembelajaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. II.3  Hubungan Antara Komponen dalam Pembelajaran
(diadopsi dari Rusman : 2012, 118)

Dari gambar di atas dapat dikemukakan bahwa pembelajaran terdiri

dari beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapat suatu

tujuan.

74 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,
2012), h. 93.
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Penerapan integrasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran IPA dapat

dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni:75

a. Perencanaan

Mengajar adalah proses mengatur lingkungan supaya siswa

belajar yang kemudian diistilahkan dengan pembelajaran. Degan

demikian maka setiap proses pembelajaran selamanya akan berbeda

tergantung pada tujuan, materi pelajaran, serta karakteristik siswa

sebagai subjek belajar. Oleh sebab itu, guru perlu merencanakan

pembelajaran yang matang, sebagai bagian dari tugas profesional.76

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang

menggambarkan prosedur dan manajemn pembelajaran untuk

mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam

standar isi adan dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan komponen

penting dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang

pengembangannya harus dilakukan secara profesional. Tugas guru

yang paling utama terkait dengan RPP berbasis KTSP adalah

menjabarkan silabus kedalam RPP yang lebih operasional dan rinci,

serta siap dijadikan pedoman atau skenario dalam pembelajaran.

Dalam pengembangan RPP, guru diberikan kebebasan untuk

mengubah, memodifikasi dan menyesuaikan silabus dengan kondisi

madrasah dan daerah, serta dengan karakteristik peserta didik. Hal ini

harus dipahami dan dilakukan guru, terutama tempat madrasah

75 Lihat: Trianto, op. cit., h. 162 – 163.
76 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, ( Jakarta : Kencana , 2009 ), h. 173.
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mengajar tidak mengembangkan silabus sendiri, tetapi menggunakan

silabus yang dikembangkan oleh Depdiknas atau silabus dari madrasah

lain. Agar guru dapat membuat RPP yang efektif dan berhasil guna,

dituntut untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan

hakekat, fungsi, prinsip, dan prosedur pengembangan, serta cara

mengukur efektifitas pelaksanaan dalam pembelajaran.77

Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan

kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif

dan efesien. Dengan kata lain rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP) berperan sebagai skenario pembelajaran. Oleh karena itu,

rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luwes

(fleksibel) dan memberikan kemungkinan bagi guru untuk

menyesuaikan dengan respons siswa dalam proses pembelajaran yang

sesungguhnya.78

Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) minimal ada 5

komponen pokok, yaitu komponen tujuan pembelajaran, materi

pembelajaran, metode, media dan sumber pembelajaran serta

komponen evaluasi. Hal ini sebagaimana digariskan oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 yang menyatakan

bahwa “perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya

77 E. Mulyasa, Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan, (Bandung : PT. Rosda Karya,
2010), h. 212 – 213.

78 Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikat Guru,
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.262.
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tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar

dan penilaian hasil belajar”.79

Di dalam penerapan pembelajaran integrasi nilai-nilai akhlak

pada pembelajaran IPA, maka perencanaan terdiri dari beberapa

kegiatan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar. II.4 Alur Penyusunan Perencanaan Pembelajaran Integrasi
(diadopsi dari Trianto : 2014, 163 dengan perbaikan seperlunya)

Berikut penjelasan dari gambar di atas:

1) Menetapkan bidang kajian yang akan diintegrasikan. Pada saat

menetapkan beberapa bidang kajian yang akan diintegrasikan

sebaiknya sudah disertai dengan alasan atau rasional yang

berkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi

dasar oleh peserta didik dan kebermaknaan belajar.

79 Ibid., h. 173 – 174.
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2) Mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang

kajian yang akan diintegrasikan dan melakukan pemetaan pada

semua standar kompetensi dan Kompetensi dasar bidang kajian

IPA per kelas yang dapat diintegrasikan.

3) Menentukan tema pemersatu antar-Standar Kompetensi dengan

kompetensi dasar.

4) Membuat matriks keterhubungan kompetensi dasar dan tema topik

pemersatu.

5) Menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapai hasil

belajar yang nantinya digunakan untuk penyusunan silabus.

6) Menyusun silabus pembelajaran IPA terintegrasi yang

dikembangkan dari berbagai indikator bidang kajian IPA.

7) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai

standar isi.80

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa perencanaan

dalam pembelajaran integrasi terdiri dari 7 langkah yang harus

dilakukan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

integrasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran IPA. Adapun langkah-

langkah tersebut sebagai berikut:

Langkah pertama: Menetapkan bidang kajian yang akan

diintegrasikan, maksudnya guru IPA menetapkan materi apa yang bisa

diintegrasikan dengan nilai-nilai akhlak. Contohnya:81

80 Ibid., h. 164 – 165.
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Pelajaran Fisika Kelas XI tentang materi Pengkuran Besaran
dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai akhlak untuk mengukur
ibadah kepada Allah, seperti hadis Nabi dalam riwayat Imam
Muslim tentang (ada seorang laki-laki yang telah membunuh
sembilan puluh sembilan orang...dan orang itu mati sebelum
mencapai tempat untuk bertobat...maka Malaikat mengukur
jarak dari tempat ke tempat yang dituju). Sedangkan materi
gerak dapat diintegrasikan tentang gerakkan salat seperti yang
terdapat dalam QS. Asy Syu ‘araa [26] : 218 – 219 (dan (melihat
pula) perobahan gerak badanmu di antara orang-orang yang
sujud).

Pada pelajaran Biologi XI tentang peranan manusia dalam
keseimbangan ekosistem dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai
akhlak seperti pada Surah Al Baqarah [2] : 11 (janganlah kamu
membuat kerusakan di muka bumi).

Sedangkan pada materi Kimia tentang Atom dapat dikaitkan
dengan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam QS. Al Zalzalah
6 – 8. (Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, Dan
barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula).

Langkah kedua: Mempelajari standar kompetensi dan kompetensi

dasar bidang studi IPA untuk membuat pemetaan materi yang akan

diintegrasikan. Seperti yang telah dikemukakan pada langkah di atas.

Langkah ketiga: Menentukan topik/tema akhlak yang berkembang

yang memiliki keterkaitan dengan Kompetensi Dasar.

Langkah keempat: Membuat matrik keterhubungan kompetensi dasar

dengan topik/tema akhlak yang diintegrasikan. Contoh:82

Fisika Nilai Akhlak
SK Fisika:

.................................

.........................................

........................................

81 Analisis Peneliti, terhadap materi pelajaran yang diambil dari buku teks masing-masing
pelajaran.

82 Analisis Peneliti, dengan modifikasi seperlunya. Lihat: Trianto, op. cit., h. 217.
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Langkah kelima: Merumuskan indikator dalam pembelajaran

integrasi. Contoh:

KD : Peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem

Indikator:

Siswa mampu mengidentifikasikan peranannya manusia dalam

keseimbangan ekosistem.

Langkah keenam: Menyusun silabus sesuai dengan topik/tema akhlak

yang diintegrasikan.

Langkah ketujuh: Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

b. Penyusunan Materi

Lihat kurikulum ilmu biologi tahun 2006 untuk SMA/MA yang

berkaitan dengan alQur`an lalu dengan terintegrasi dengan aspek

akhlak. Misalnya, kurikulum kelas X/semester I dan semester II:

Kompetensi dasarnya:

1) Mengidentifikasi ruang lingkup biologi ( umum ) dan pentingnya

akhlak mulia terhadap objek kajian biologi (diintegrasikan) dengan

al-Qur`an, lihat QS. 35 : 27 – 28, surat 61 : 1 – 2, surat 27 : 16 –

18, lihat juga ayat 60 – 61.

2) Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada berbagai

tingkatan organisasi kehidupan (melekul, sel, jaringan,induvidu,

populasi, ekosistem (umum), lalu diintegrasikan dengan ciptaan

Tuhan yang mesti dicari vegetasi khasnya dan eksistensinya
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penting dijaga dan dilestarikan, lihat QS. 10 : 3 – 6, ayat 22 – 24,

61 – 73 dan ayat 101. Surat 2 : 164, surat 5 :4, surat 6 : 142, surat

16 : 5 – 7, surat 23 : 21 – 22, surat 22 : 23, surat 24 : 45, surat 27 :

82, surat 35 : 28, surat 42 : 29, lihat juga QS. 21 : 8, surat 95 : 4– 5.

3) Menjelaskan keterkaitan antara struktur fungsi, proses serta

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistemnya, diintegrasikan

manusia dapat menjaga keterkaitannya, proses dan menghindarkan

diri dari makanan yang diharamkan, lihat QS. 2 : 168 –172, surat 5

: 88, surat 4 : 28, surat 7 : 31, surat 34 : 15, surat 4 : 28.

4) Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap terhadap

benda asing berupa antigen dan bibit penyakit, (umum)

dintegrasikan (akhlak) dan manusia mesti dapat menjaga jasadnya

sebagai bagian dari akhlak kepada diri sendiri, lihat QS. 7 : 57 –

58, surat 82 : 6 – 8.

5) Merencanakan percobaan pengaruh faktor luar terhadap

pertumubuhan, (umum) diintegrasikan dan memelihara tumbuhan

citaan Tuhan yang diuntukkan untuk manusia dan makhluk lainya,

lihat QS. 39 : 6, surat 80 : 24 – 32, surat 39 : 21, surat 39 : 6.83

83 Nasyaruddin Yusuf, Perspektif Islam Tentang Pengintegrasian Ilmu
Akhlak Dalam Pembelajaran Ilmu Sains Dan Penerapannya Di Lembaga
Pendidikan Islam. (online) tersedia (ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/404/386) diunduh 7 Maret
2017.
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Kompetensi dasar kurikulum IPA untuk SMA/MA dapat disesuaikan

dengan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis, maupun ijma ulama.

c. Pelaksanaan

1) Kegiatan awal/pendahuluan

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal yang harus

ditempuh guru dan peserta didik pada setiap kali pelaksanaan

pembelajaran integrasi. Fungsinya terutama untuk menciptakan

suasana awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan

peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.

Efisiensi waktu dalam kegiatan awal ini perlu diperhatikan, karena

waktu yang tersedia relatif singkat, yaitu 5 – 10 Menit.

2) Kegiatan inti

Kegiatan inti pembelajaran integrasi bersifat situasional, yakni

sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Terdapat beberapa

kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti pembelajaran

integrasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan yang paling awal: Guru memberitahukan tujuan atau

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa.

b) Guru menyampaikan kegiatan belajar yang harus ditempuh

siswa dalam mempelajari topik yang telah ditentukan.

c) Mengutamakan aktivitas siswa atau berorientasi pada aktivitas.

d) Guru sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada

peserta didik untuk belajar.
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e) Siswa diarahkan menemukan sendiri apa yang dipelajari.84

3) Kegiatan akhir/penutup

Secara umum kegiatan akhir dan tidak lanjut dalam pembelajaran

integrasi di antaranya sebagai berikut:

a) Mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah

dipelajari.

b) Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan tugas atau

latihan

c) Mengemukakan topik yang akan dibahas pada pertemuan

selanjutnya.

d) Memberikan evaluasi lisan atau tertulis.85

Dengan demikian penerapan integrasi nilai-nilai akhlak dalam

pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan cara atau tahapan-tahapan

umum yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun,

keberhasilan guru menerapkan integrasi nilai-nilai akhlak dalam

pembelajaran IPA dipengaruhi oleh berbagai faktor.

6. Faktor-faktor yang Penghambat dan Pendukung Penerapan Integrasi
Nilai-nilai Akhlak dalam Pembelajaran IPA

Suatu penerapan akan berhasil bila didukung oleh berbagai faktor,

sebaliknya suatu penerapan tidak akan berhasil bila ada faktor-faktor yang

menghambat. Menurut Kunandar, secara umum faktor keberhasilan dalam

melakukan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh:

84 Ibid., h. 167.
85 Ibid., h. 168.
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a. Diri siswa sendiri sebagai pelaku utama dalam prose belajar mengajar;

b. Diri guru sebagai pengelola proses belajar-mengajar dengan segala

keunikannya;

c. Tujuan pembelajaran yang menjadi sasaran pencapaian pembelajaran.

d. Bahan pelajaran sebagai penunjang pokok bagi tercapainya tujuan;

e. Kemudahan untuk mencapai sumber bahan pengajaran;

f. Suasana sekitar pada waktu belajar.86

Kedudukan lingkungan dalam sistem pembelajaran/pendidikan, baik

formal, nonformal maupun informal dapat dilihat pada gambar berikut:87

Gambar. II.5  Ruang Lingkup Problematika Pendidikan di Madrasah

86 Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikat Guru,
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 354.

87Andi Praswoto, Pembelajaran Kontruktivistik-Scientific Untuk PAI di Madrasah/
Madrasah, Teori, Aplikasi, dan Riset Terkait, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), h. 24.
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(diadopsi, Andi Praswoto:2014)
Berdasarkan gambar tersebut, bahwa pembelajaran dalam sebuah

sistem terdiri dari beberapa faktor/unsur yang satu sama lain saling

berinteraksi dan berinterelasi. Faktor-faktor tersebut adalah bersifat

internal (dari dalam) maupun eksternal (dari luar).

Terkait dengan penerapan integrasi nilai-nilai akhlak dalam

pembelajaran IPA, menurut Wina Sanjaya kesulitan pembelajaran nilai

(proses penanaman nilai-nilai) yang dapat disimpulkan sebagai berikut :88

a. Selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku

cenderung diarahkan pembentukkan intelektual (kurang kepada

penanaman nilai-nilai atau sikap).

b. Sulit melakukan kontrol karena banyak faktor yang mempengaruhi

sikap (nilai-nilai) seseorang. Pengembangan kemampuan sikap baik

melalui proses pembiasaan maupun modeling bukan hanya ditentukan

oleh faktor guru tetapi juga faktor lain terutama lingkungan.

c. Keberhasilan pembentukan sikap (nilai-nilai yang dimiliki) tidak bisa

dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan pembentukan aspek kognitif

dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah proses

pembelajaran berakhir.

d. Pengaruh kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi yang

menguguhkan aneka program acara, berdampak pada pembentukkan

karakter anak.

88Wina Sajaya, op. cit., h.286 – 287.
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Menurut Ramayulis89 sebagai konsekuensi dari pengintegrasian nilai-

nilai akhlak tersebut diperlukan pendidik-pendidik yang mampu

mengintegrasikan wawasan imtaq dan iptek, diperlukan buku-buku teks

yang bernuansa agamis dan bermuatan pesan-pesan agamis pada setiap

bidang atau mata pelajaran yang diprogramkan.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya

ada beberapa faktor yang menghambat dan mendukung penerapan

integrasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran IPA, yakni :

a. Faktor Internal (dari dalam pelaksanan pembelajaran) yang meliputi :

(1) Tujuan yang ingin dicapai; (2) Materi/bahan pelajaran; (3) Minat

siswa; (4) Suasana atau situasi belajar dan (5) Kemampuan guru.

b. Faktor Eksternal (dari luar pelaksanan pembelajaran) yang meliputi :

(1) Lingkungan sekitar tempat tinggal siswa; dan (2) Ilmu pengetahuan

dan teknologi, seperti televisi dan lain-lain.

B. Penelitian yang Relevan

Masalah pengintegrasian antara agama (akhlak) dan ilmu (sains) sudah

lama menjadi pembicaraan oleh pakar pendidikan. Namun, penerapannya

masih sedikit dilakukan. Terkait dengan penerapan integrasi nilai-nilai akhlak

dalam pembelajaran IPA sudah dilakukan beberapa peneliti yang releven

sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Siti Nur Rohmawati (2009) yang mengkaji masalah Integrasi Nilai-Nilai

Tauhid pada Mata Pelajaran Sains di SDIT Hidayatullah Balong

89 Ramayulis, op. cit., h. 162.
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Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

mengambil objek penelitian yaitu integrasi nilai-nilai tauhid pada

matapelajaran sains di SDIT Hidayatullah Balong Yogyakarta.

Pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberi makna terhadap

data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, integrasi nilai-nilai tauhid

pada rencana pembelajaran matapelajaran sains di SDIT Hidayatullah

Balong Yogyakarta adalah Nilai-nilai tauhid yang ada pada rencana

pembelajaran materi pelajaran sains yang dipergunakan di SDIT

Hidayatullah Yogyakarta ialah dengan menggunakan bentuk kajian

verifikasi yaitu mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang

menunjang dan membuktikan kebenaran-kebenaran ayat-ayat al-Qur’an.

Nilai-nilai tauhid yang ada pada materi pelajaran sains meliputi tauhid

uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma’ wa sifat. Kedua, Bentuk

integrasi nilai-nilai tauhid pada pembelajaran mata pelajaran sains, ialah

bentuk integrasi keilmuan berbasis tasawuf. Pembentukan ruhiyah

Islamiyyah yang dilakukan pada kegiatan belajar ialah dengan

menyampaikan Ulumuddin (ilmu pengetahuan Agama) kepada para siswa.

Materi Ulumuddin yang diberikan adalah materi dasar. Hal tersebut

mengingat peserta didik berada pada jenjang usia menuju baligh, sehingga

lebih banyak diberikan materi yang bersifat pengenalan menumbuhkan

keyakinan. Dengan demikian, diharapkan peserta didik memiliki landasan
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keimanan yang kuat yang dihasilkan atau terlahir dari proses

pembelajaran.90

2. Selanjutnya Muh. Nasekun (2015) juga memfokuskan penelitian pada

Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembelajaran IPS Sejarah di Kelas

VIII MTs Ma’arif Wadas Kandangan Temanggung. Penelitian ini

termasuk dalam deskriptif eksploratif dengan menggunakan metode

naturalistik karena penelitiaannya dilakukan pada kondisi yang alamiah

(natural setting). Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah semua

fihak yang terkait dengan penanaman nilai agama Islam di MTs Ma’arif

Wadas. Obyek penelitian adalah proses pembelajaran IPS Sejarah di kelas

VIII yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi integrasi nilai-nilai agama Islam dalam

pembelajaran IPS Sejarah dilakukan dengan menetapkan bidang kajian

yang akan dipadukan antara mata pelajaran IPS Sejarah dengan

Pendidikan Agama Islam. Kemudian mempelajari Standar Kompetensi

dan Kompetensi Dasar IPS Sejarah dengan Pendidikan Agama Islam.

Berikutnya mengidentifikasi beberapa Kompetensi Dasar dalam berbagai

Standar Kompetensi yang memiliki potensi untuk diintegrasikan.

Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta

menyajikan di kelas. Keunggulan pembelajaran ini dapat meningkatkan

90 Siti Nur Rohmawati, Integrasi Nilai-Nilai Tauhid pada Matapelajaran Sains di SDIT
Hidayatullah Balong Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009. (online)
http://digilib.uin-suka.ac.id/4357/1/BAB%20I,IV.pdf diunduh 10 Desember 2016.



73

motivasi belajar siswa dan meningkatkan kerjasama antar guru mata

pelajaran. Sedang kelemahannya keterbatasan guru IPS Sejarah tentang

pemahaman dalil-dalil al-Qur’an dan Hadist karena memang bukan

berlatar belakang pendidikan agama Islam, serta belum ada buku ajar yang

mengintegrasikan materi pelajaran dengan nilai-nilai Islam. Perangkat

sistem pembelajarannya disusun dengan menetapkan bidang kajian yang

akan diitegrasikan antara mata pelajaran IPS Sejarah dengan Pendidikan

Agama Islam yang memiliki potensi untuk diintegrasikan.91

Berdasarkan hasil penelitian relevan tersebut, pada dasarnya hampir

sama dengan penelitian yang dilakukan dalam judul ini. Penelitian ini sama-

sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif

exploratif (penelitian lapangan). Penelitian ini mengitegrasikan nilai-nilai

akhlak dalam pembelajaran IPA.

C. Konsep Operasional

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 “Penerapan Integrasi Nilai-

nilai Akhlak dalam Pembelajaran IPA di Madrasah Aliyah Kecamatan

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. Untuk mengoperasionalkan

konsep penelitian ini digunakan indikator sebagai berikut:

91 Muh. Nasekum, Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran IPS Sejarah di Kelas
VIII MTs Ma’arif Wadas Kandangan Temanggung. Tesis. Program Pasca Sarjana IAIN Salatiga.
2015, (online) http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/4077764968.pdf diunduh 10
Desember 2016.
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1. Nilai-nilai Akhlak yang diintegrasikan dalam pembelajaran IPA.

Berdasarkan hasil tinjauan pada kompetensi dasar mata pelajaran

Biologi, Fisika dan Kimia dapat dirumuskan sebagai indikator berikut ini:

a. Akhlak Kepada Allah, yakni:

1) Gemar menuntut ilmu

2) Kerja keras

b. Akhlak kepada manusia, yakni:

1) Menghidari makanan yang tidak halal.

2) Menjauhkan dari perbuatan sex bebas.

3) Perilaku jujur

4) Bertanggung jawab

c. Akhlak kepada alam, yakni:

1) Menjaga lingkungan

2) Melestarikan Sumber Daya Alam

2. Penerapan Integrasi Nilai-Nilai Akhlak dalam Pembelajaran IPA

dilaksanakan dengan sub indikator:

a. Perencanaan, dengan indikator:

1) Perencanaan Materi

a) Guru menetapkan materi IPA yang akan diintegrasikan dengan

nilai-nilai akhlak disertai alasannya.

b) Guru melakukan pemetaan pada semua standar kompetensi dan

Kompetensi dasar bidang kajian IPA.
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c) Guru membuat matriks keterhubungan kompetensi dasar

dengan nilai-nilai akhlak yang diintegrasikan.

2) Perencanaan Pelaksanaan

a) Guru menyusun silabus pembelajaran IPA yang terintegrasi

dengan nilai-nilai akhlak.

b) Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang

terintegrasi dengan nilai-nilai akhlak.

c) Guru menuliskan penggunaan metode dan alat evaluasi dalam

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

d) Guru merencanakan Lembar Kerja Siswa yang berisikan nilai-

nilai akhlak untuk kegiatan belajar

e) Guru mempersiapkan buku paket dan sumber belajar yang

berkaitan dengan pengintegrasian nilai-nilai akhlak

b. Pelaksanaan, dengan indikator:

1) Kegiatan pendahuluan

a) Guru mengawali kegiatan pembelajaran IPA dengan ucapan

basmalah dan do’a.

b) Guru memotivasi siswa untuk tekun dalam menuntut ilmu

sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan hadis.

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran IPA dengan

mengintegrasikan nilai-nilai akhlak.
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d) Guru menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan ditempuh

siswa dalam pembelajaran IPA yang diintegrasikan dengan

akhlak.

2) Kegiatan Inti

a) Guru menyampaikan materi dengan mengintegrasikan nilai-

nilai akhlak sesuai dengan tema yang dibahas.

b) Guru mengelola aktivitas siswa dengan melakukan tanya jawab

tentang materi IPA yang dintegrasikan dengan nilai-nilai

akhlak.

c) Guru mengelola kerja sama siswa dengan melakukan diskusi

materi IPA yang dintegrasikan dengan nilai-nilai akhlak.

d) Guru memberikan ilustrasi tentang kaitan materi pelajaran

dengan akhlak yang harus dimiliki siswa.

e) Guru mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan

masalah dengan menggunakan pendekatan inkuiri.

f) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki akhlak

yang baik dengan dalil-dalil Qur’an dan Hadis.

g) Guru menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih

mudah dalam menguasai materi pelajaran yang dintegrasikan

dengan nilai-nilai akhlak.

3) Penutup, dengan indikator:

a) Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang telah

dipelajari.
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b) Guru menyisipkan nilai-nilai akhlak dalam tes lisan atau

tulisan.

c) Guru mengemukakan topik yang akan dibahas pada pertemuan

selanjutnya.

d) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan doa bersama

dan ucapan salam

3. Faktor penghambat dan Pendukung Penerapan Nilai-Nilai Akhlak dalam

Pembelajaran IPA, sebagai berikut:

a. Pengetahuan guru mengintegrasikan nilai-nilai akhlak ke dalam proses

pembelajaran IPA.

b. Motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPA yang

terintegrasi dengan nilai-nilai akhlak.

c. Variasi penggunaan metode/strategi dalam mengintegrasikan nilai-nilai

akhlak pada pembelajaran IPA.

d. Ketersediaan media atau sumber belajar dalam mengintegrasikan nilai-

nilai akhlak pada pembelajaran IPA.

e. Kecukupan alokasi waktu yang digunakan dalam mengintegrasikan

nilai-nilai akhlak pada pembelajaran IPA.

f. Kondisi lingkungan suasana pergaulan siswa dalam kehidupan

masyarakat.


