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Nama : Sitti Utari Lamangga 

NIM : 16.2.3.109 

Judul Skripsi : Pengamalan Ajaran Agama Islam Pada Peserta Didik Di SD Inpres 

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado 

 

Penelitian ini membahas tentang Pengamalan Ajaran Agama Islam Pada Peserta 

Didik Di SD Inpres Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado dengan sub 

masalah 1) Bagaimana pengamalan ajaran Agama Islam peserta didik di SD Inpres 

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado? 2) Bagaimana Kendala dan 

solusi pengamalan ajaran Agama Islam di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken 

Kepulauan Kota Manado dengan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 

menyangkut pengamalan pembiasaan ajaran Agama Islam di SD Inpres Bunaken 

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado khususnya yang berhubungan dengan 

mengucapkan salam, hidup bersih, disiplin belajar dan pembiasaan akhlak diri dan 

orang lain 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 

penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yaitu peneliti merupakan instrument utama yang secara langsung 

terlibat dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model interaktif 

yang proses pelaksanaannya terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

Adapun yang hasil penelitian ini adalah: 1) Pengamalan ajaran agama Islam 

bagi peserta didik di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan yaitu 

dengan cara pembiasaan terhadap hal-hal yang berhubungan khususnya dengan 

mengucapkan salam, hidup bersih, disiplin belajar dan pembiasan akhlak yang baik 

pada diri sendiri dan orang lain. 2) Kendala dan solusi terhadap pengamalan ajaran 

agama Islam di SD inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado 

yaitu: peserta didik di SD inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota 

Manado terdiri dari masyarakat penganut agama Islam dan agama Kristen oleh karena 

ucapan salam yang diucapkan kadang “assalamu alaikum warahmatullah wa 

barakatuh” dan kadang dengan ucapan “selamat pagi, selamat siang atau selamat 

malam”. Karena telak SD inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota 

Manado adalah daerah kepulauan salah satu kendalanya adalah air bersih maka 

kadang peserta didik mandi dengan air asin. Peserta didik juga sangat dipengaruhi 

oleh permainan digadget sehingga kebiasaan belajar sangat terpengaruh. Kebiasaan 

ucapan yang keluar dari mulut dalam kehidupan sehari-hari adalah ucapan makian 

maka dalam pembiasaan pengamalan akhlak dalam bertutur kata juga dipengaruhi 

oleh lingkungan hidup peserta didik 
 

Kata Kunci: Pengamalan ajaran agama Islam, peserta didik 
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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi terakhir yang diturunkan Allah swt kepada

manusia melalui Nabi Muhammad saw yang pada prinsipnya merupakan

keyakinan dan pengamalan atau Iman dan Amal saleh. Jadi Islam tidaklah cukup

hanya dengan keyakinan sebagai suatu kebenaran, tetapi harus ada tindakan nyata

dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena Islam

sebagai agama tidak hanya mempersoalkan urusan pribadi tetapi lebih dari itu

Islam sebagai suatu sistem sehingga bisa mengurusi negara dan masyarakat luas.

Dengan hadirnya agama Islam, ingin melaksanakan ajaran-ajaran agama

yang merupakan kesepakatan mutlak para pemeluknya yang berdasar pada Al-

Qur’an dan Al-Hadis. Maka Islam dapat dipahami sebagai sistem nilai dan ajaran

yang bersifat illahiah. Karena itu, Islam juga bersifat transenden.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. An-Nahl/16 : 97

ن َذَكٍر أَۡو أُنثَٰى َوھَُو ُمۡؤِمٞن فَلَنُۡحیِیَنَّھُ َمۡن  لِٗحا مِّ یَنَّھُۡم َحیَٰوٗة طَیِّبَٗةۖ َولَنَۡجزِ ۥَعِمَل َصٰ
٩٧أَۡجَرھُم بِأَۡحَسِن َما َكانُوْا یَۡعَملُوَن 

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan1

1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta:PT. Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), h. 378-379.
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Adapun tafsir Qs. An-Nahl/16: 97 sebagaiman dalam Tafsir ibnu Katsir

disebutkan bahwa:

Janji Allah ini ditujukan kepada orang yang beramal saleh. Yang dimaksud
dengan amal saleh ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk Kitabullah
dan Sunnah Nabi-Nya, baik dia laki-laki ataupun perempuan dari kalangan
anak Adam, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya. Dan bahwa amal yang dilakukannya itu merupakan amal yang
diperintahkan serta disyariatkan dari sisi Allah. Maka Allah berjanji akan
memberinya kehidupan yang baik di dunia, dan akan memberinya pahala
yang jauh lebih baik daripada amalnya kelak di akhira2

Pada ayat ini Allah swt menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dalam

Islam mendapat pahala yang sama jika melaksanakan amal saleh yang harus

disertai dengan iman, dengan balasan kehidupan yang baik. Dengan demikian

umat Islam harus memahami dengan benar ajaran agama Islam yang kemudian

dapat direalisasikan dalam bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

Tapi meskipun Islam telah menawarkan suatu konsep yang sangat

kompleks untuk kehidupan manusia, Namun pada kenyataanya umat Islam

sekarang menampilkan keadaan yang jauh dari cita-cita ideal tersebut.Ibadah yang

dilakukan umat Islam seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya hanya

berhenti pada sebatas membayar kewajiban dan menjadi lambang kesalehan,

sedangkan buah dari ibadah yang berdimensi pada kepedulian sosial sudah kurang

tampak.3

2Ismail bin Katsir, E-book Tafsir ibnu Katsir, https://www.alquran-
sunnah.com/artikel/buku-islam/ebook-islami/454-e-book-tafsir-ibnu-katsir-salah-satu-kitab-tafsir-
al-quran-terbaik.html

3Abdurrahman Moeslim, Islam Transformatif (Jakarta;Pustaka Firdaus, 1997), h 15.
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Jika bagi pemerintah pendidikan sangat dibutuhkan untuk perkembangan

bangsa, maka di sekolah guru dibutuhkan untuk kesuksesan dan sebagai

penunjang keberhasilan sebuah program pendidikan. Untuk pekembangan sebuah

bangsa dengan pendidikan siapa lagi yang mewujudkannya  dengan  berdiri pada

barisan paling depan kalau  bukan guru. Dengan segala perkembangan teknologi

dan informasi yang memiliki peningkatan sangat pesat kedudukan guru tak dapat

digeserkan dengan media apapun, sehingga guru tetap ada sebagai pelengkap,

sebagai penunjang keberhasilan peserta didik dan sebagai ujung tombak

keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang harus tetap ada.

Islam pendidikan di anggap sebagai pemberi corak hitam putih perjalanan

hidup seseorang. Dalam Al-Qur’an surah al-Mujadillah/58: 11 Allah swt

berfirman :

ٓأَیُّھَا لِسِ َءاَمنُٓوْا إَِذا قِیَل لَُكۡم تَفَسَُّحوْا فِي ٱلَِّذینَ یَٰ ُ یَۡفَسِح ٱۡفَسُحواْ فَ ٱۡلَمَجٰ َّ لَُكۡمۖ َوإَِذا قِیَل ٱ
ُ یَۡرفَِع اْ ٱنُشُزوفَ ٱنُشُزواْ  َّ ٖتۚ وَ ٱۡلِعۡلمَ أُوتُوْا ٱلَِّذینَ َءاَمنُوْا ِمنُكۡم وَ ٱلَِّذینَ ٱ ُ َدَرَجٰ َّ بَِما ٱ

١١تَۡعَملُوَن َخبِیٞر 
Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 4

Adapun tafsir surah al-Mujadillah/58: 11 sebagaiman dalam Tafsir ibnu

Katsir disebutkan bahwa:

4Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan Terjemahnya. 793.
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Qatadah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan majelis
zikir. Demikian itu karena apabila mereka melihat ada seseorang dari mereka
yang baru datang, mereka tidak memberikan kelapangan untuk tempat duduknya
di hadapan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam Maka Allah memerintahkan
kepada mereka agar sebagian dari mereka memberikan kelapangan tempat duduk
untuk sebagian yang lainnya. Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini
diturunkan pada hari Jumat, sedangkan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam
pada hari itu berada di suffah (serambi masjid); dan di tempat itu penuh sesak
dengan manusia. Tersebutlah pula bahwa kebiasaan Rasulullah Shallallahu'alaihi
Wasallam ialah memuliakan orang-orang yang ikut dalam Perang Badar, baik dari
kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Ansar. Kemudian saat itu datanglah
sejumlah orang dari kalangan ahli Perang Badar, sedangkan orang-orang selain
mereka telah menempati tempat duduk mereka di dekat Rasulullah
Shallallahu'alaihi Wasallam Maka mereka yang baru datang berdiri menghadap
kepada Rasulullah dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada
engkau, hai Nabi Allah, dan juga keberkahan-Nya." Lalu Nabi Shallallahu'alaihi
Wasallam menjawab salam mereka. Setelah itu mereka mengucapkan salam pula
kepada kaum yang telah hadir, dan kaum yang hadir pun menjawab salam mereka.
Maka mereka hanya dapat berdiri saja menunggu diberikan keluasan bagi mereka
untuk duduk di majelis itu. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengetahui
penyebab yang membuat mereka tetap berdiri, karena tidak diberikan keluasan
bagi mereka di majelis itu. Melihat hal itu Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam
merasa tidak enak, maka beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di
sekelilingnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang bukan dari kalangan Ahli
Badar, "Hai Fulan, berdirilah kamu. Juga kamu, hai Fulan." Dan Nabi
Shallallahu'alaihi Wasallam mempersilakan duduk beberapa orang yang tadinya
hanya berdiri di hadapannya dari kalangan Muhajirin dan Ansar Ahli Badar.
Perlakuan itu membuat tidak senang orang-orang yang disuruh bangkit dari
tempat duduknya, dan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengetahui keadaan ini
dari roman muka mereka yang disuruh beranjak dari tempat duduknya. Maka
orang-orang munafik memberikan tanggapan mereka, "Bukankah kalian
menganggap teman kalian ini berlaku adil di antara sesama manusia? Demi Allah,
kami memandangnya tidak adil terhadap mereka. Sesungguhnya suatu kaum telah
mengambil tempat duduk mereka di dekat nabi mereka karena mereka suka
berada di dekat nabinya. Tetapi nabi mereka menyuruh mereka beranjak dari
tempat duduknya, dan mempersilakan duduk di tempat mereka orang-orang yang
datang terlambat." …5

Ayat di atas kita dapat menarik kesimpulan  bahwa pendidikan itu wajib

ada dan tak terpisahkan dalam hidup dan kehidupan setiap pribadi manusia.  Sejak

5Ismail bin Katsir, E-book Tafsir ibnu Katsir, https://www.alquran-
sunnah.com/artikel/buku-islam/ebook-islami/454-e-book-tafsir-ibnu-katsir-salah-satu-kitab-tafsir-
al-quran-terbaik.html
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anak lahir dia sudah mendapat pendidikan yang pertama dan utama yaitu

pendidikan dalam keluarga yang kemudian jika masuk usia sekolah anak di didik

dalam sebuah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang di dalamnya ada

peran guru untuk mencapai tujuan yang  optimal.

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang

memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan sekaligus sebuah lembaga

pendidikan yang membina generasi muda yang aktifitasnya direncanakan dan

dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah untuk

perkembangan bangsa pendidikan sangatlah dibutuhkan, maka lembaga

pendidikan formal atau sekolah sangatlah bermanfaat untuk mengetahui outputnya

baik secara kuantitatif dan kualitatif. 6

Di Sekolah guru adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam

membina peserta didik, baik dari aspek kognitif (pembinaan kecerdasan dan ilmu

pengetahuan yang luasdan mendalam sebagai penjabaran dari sifat fathonah

Rasulullah saw)7, afektif (pembinaan sikap mental yang mantap dan matang

sebagai penjabaran dari sikap amanah Rasulullah saw)8 dan psikomotoriknya

yang tugasnya terbagi dalam tugas educational atau tugas pendidikan yang dalam

hal ini mempunyai tugas memberi bimbingan yang lebih banyak diarahkan pada

pembentukan kepribadian anak didik sehingga anak didik akan menjadi manusia

6H. Abu Ahmadi Dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan(Cet 1; Jakarta : PT Rineka Cipta
2001), h. 162.

7Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h.
75.

8Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, h. 76.
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yang mempunyai sopan santun, mengenal kesusilaan, dapat menghargai pendapat

orang lain, juga rasa sosialnya berkembang apalagi sudah kita ketahui bersama

bahwa pada perkembangan yang sangat melaju anak-anak didik mengalami krisis

moral. Guru juga mempunyai tugas instruksional yaitu pengajaran yang lebih

dititik beratkan pada perkembangan kecerdasan dan daya intelektual peserta didik.

Berdasarkan Observasi Peneliti bahwa di SD Inpres Bunaken Kecamatan

Bunaken Kepulauan  ini para siswa tidak mengaplikasikan apa yang diterima

disekolah walaupun di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan

dominan beragama Islam begitupun guru pada mata pelajaran PAI hayalah guru

honorerr, dari sini peneliti ingin meneliti apa penyebab dan kendala dengan siswa-

di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan serta bagaimana upaya

guru PAI untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama Islam.

Maka dengan memahami kemudian mengamalkan segala aturan dan

tuntunan hidup dalam ajaran agama Islam maka akan tercapai kehiduapan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sejahtra, adil, makmur dan sentosa.

selain dari pada itu Allah swt benar-benar menjanjikan kehidupan yang bahagia

jika kita beramal shaleh yang disertai dengan iman.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul:

Pengamalan Ajaran Agama Islam pada Peserta Didik Di SD Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, peneliti dapat

mengemukakan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu: Bagaimana
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pengamalan ajaran Agama Islam pada peserta didik di SD. Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado?. Dari pokok masalah tersebut

peneliti mengambil sub masalah yang akan diditeliti yaitu sbagai berikut:

1. Bagaimana pengamalan ajaran Agama Islam peserta didik di SD Inpres

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado?

2. Bagaimana Kendala dan solusi pengamalan ajaran Agama Islam  di SD

Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado?

Selanjutnya yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu

menyangkut pengamalan pembiasaan ajaran Agama Islam di SD Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado khususnya yang berhubungan

dengan mengucapkan salam, hidup bersih, disiplin belajar dan pembiasaan akhlak

diri dan orang lain.

C. Pengertian Judul

Pengertian judul merupakan hal penting dalam suatu peneltian. Hal ini

demikian karena kekhawatiran adanya perbedaan persepsi terhadap judul yang

akan diteliti. Oleh karena itu peneliti akan menguraikan kata demi kata dalam

judul penelitian penulis yaitu pengamalan ajaran Agama Islam pada peserta didik

di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado sebagai

berikut :



8

1. Pengamalan: berasal dari kata amal kemudian mendapat awalan pe dan

akhiran an yang berarti 1) hal (perbuatan dsb) mengamalkan; 2)

kesungguhan hati dalam melakukan sesuatu; 3) pelaksanaan.9

2. Ajaran berasal dari kata ajar yang mendapat akhiran an berarti 1) barang

apa yang diajarkan; nasehat; petunjuk; misalnya demikianlah petunjuk

guruku 2) hukuman (pukulan dsb) untuk memenjarakan; misalnya

berkali-kali ia mendapat ajaran dari polisi.10

3. Secara umum yang dimaksud dengan agama Islam ialah agama yang

diridhoi Allah, yang paling benar dan sempurna serta agama yang

membawa rahmat bagi semesta alam. Islam merupakan wahyu Allah

yang diturunkan kepada Nabi Muhamad saw., sebagai Nabi terakhir

pilihan-Nya11

4. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 peserta didik adalah

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan tertentu.

5. SD Inpres Bunaken adalah salah satu lembaga pendidikan dasar yang

berada di Bunaken Kecamatan Bunaken Kepuauan Kota Manado.

9W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, PN. Balai Pustaka, 1976) h. 33.

10W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 22.

11https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/10/pengertian-agama-islam-secara-
umum.html
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Berdasarkan uraian kata demi kata dalam judul penelitian penulis maka

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian yang akan

diteliti yaitu: kesungguhan hati dalam melakukan sesuatu nasehat; petunjuk

agama yang diridhoi Allah, yang paling benar dan sempurna serta agama yang

membawa rahmat bagi semesta alam. Islam merupakan wahyu Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhamad saw., sebagai Nabi terakhir pilihan-Nya pada

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di

SD Inpres Bunaken adalah salah satu lembaga pendidikan dasar yang berada di

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepuauan Kota Manado.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian saya adalah :

1. Untuk Mengetahui pengamalan  Agama Islam pesertadidik di SD Inpres

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan

2. Untuk mengetahui kendalal dan solusi  pengamalan  Agama Islam  di SD

Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoreitis

Sebagai salah satu cara untuk memperluas pengetahuan peneliti dalam

mengakaji permasalahan yang terjadi bagaimana Pemahaman Materi Pendidikan

Agama Islam oleh siswa di Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan Pemahaman

Ajaran Agama Islam SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan.
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2. Secara Praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai tambahan

pertimbangan untuk  menentukan kebijakan dalam program pembelajaran untuk

meningkatkanPemahaman Ajaran Agama Islam Di SD Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan.

b. Bagi Guru

1) Sebagai kerangka acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan

Pemahaman Ajaran Agama Islam Di SD Inpres Bunaken Kecamatan

Bunaken Kepulauan .

2) Sebagai salah satu sarana instropeksi terhadap upaya yang telah

dilaksanakan sebelumnya dalam meningkatkan Pemahaman Ajaran

Agama Islam DSD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan

3) Sebagai bahan informasi untuk lebih berupaya lagi dalam meningkatkan

Pemahaman Ajaran Agama Islam Di SD Inpres Bunaken Kecamatan

Bunaken Kepulauan Kota Manado.
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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Pengamalan Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pengamalan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

pengamalan adalah proses, cara perbuatan mengamalkan, melaksanakan,

pelaksanaan dan penerapan.1 Sedangkan pengamalan dalam dimensi keberagamaan

adalah sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi seseorang dalam

kehidupan sosial.2

Sedangkan menurut Djamaludin Ancok dimensi pengamalan menunjukkan

pada seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya,

yakni bagaimana individu berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lain.3

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengamalan

a. Keluarga

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa

keagamaan. Dalam awal kehidupan, anak-anak memunyai sifat dasar yang sangat

lentur sehingga sangat mudah untuk dibentuk seperti tanah liat yang akan digunakan

pengrajin menjadi tembikar. Maka hendaknya Pendidikan Agama Islam sudah mulai

1W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, PN. Balai Pustaka, 1976). 34.

2M. Nur Ghufron, Dkk, Teori-Teori Psikologi, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2012), h. 170.

3Djamaludin Ancok, Psikologi Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 80.
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ditanamkan sejak kecil bahkan sejak dalam kandungan. Dalam mengajarkan

Pendidikan Agama Islam orang tua harus menjadi pelopor amar ma’ruf nahi munkar.

Agar seorang anak dewasanya menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

b. Pergaulan

Teman-teman memang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan mental yang

sehat bagi anak pada masa-masa pertumbuhan. Apabila teman sepergaulan itu

menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama (berakhlak mulia), maka

anak cenderung berakhlak mulia, serta pengamalan pendidikan Agama Islam juga

baik. Namun apabila sebaliknya, yaitu perilaku teman sepergaulannya itu

menunjukkan kebobrokan moral, maka anak akan cenderung terpengaruh untuk

berperilaku seperti temannya tersebut dan tentu pengamalan Agama Islam juga

buruk.

c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan Masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan juga kuat akan

berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keberagamaan, sebab kehidupan

keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi keagamaan. Keadaan

seperti ini akan berpengaruh dalam pembentukan jiwa keagamaan.4

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan berasal dari kata didik dalam bahasa Inggris kita dapatkan kata

”to educate” dan kata ”education” sedangkan dalam bahasa arab dapat dikatakan

4James, Julian M. dan Jhon Alfred, The Accelerated Learning for Personality, terj. Tom
Wahyu, (Yogyakarta: Pustaka baca,2008), h.27-30.
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tarbiyah, ta’dib yang memiliki arti mengajar atau menolong seseorang belajar.

Adapun kata tarbiyah dalam bahasa arab memunyai arti mendidik melatih, mengajar,

dan mengasuh.5

Frederick J. McDonald mengatakan bahwa Education  is a process or an

activity which is directed at producing desirable changes in the behavior of human

beings.6 Pendidikan adalah suatu proses atau aktifitas yang berlangsung dan

menghasilkan perubahan tingkah laku yang diinginkan.

Sedangkan kata Agama dalam Al-Qur‟an disebut ad-din yang mengandung

makna bahwa agama sebagai pedoman aturan hidup yang memberikan petunjuk

kepada manusia sehingga dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik, teratur

aman dan tidak terjadi kekacauan yang berujung anarkis.7

Pengertian Agama berasal dari bahasa sansekerta, yakni a berarti tidak dan

gama berarti kacau, jadi agama berarti tidak kacau atau teratur, dengan demikian

agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur.

Dalam bahasa Inggris, agama disebut religion, dalam bahasa belanda disebut

religie berasal dari bahasa latin relegere berarti mengikat, mengatur atau

menghubungkan, jadi religion atau religie dapat diartikan sebagai aturan hidup yang

5Iskandar Engku, dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islami, (Bandung: Remaja
Rosydakarya, 2014) 3.

6Frederik J. McDonald, Education Psykology, (Tokyo: Overseas Publication, 1959), h. 4.

7Rois, Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 2.
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mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan.8

Adapun pengertian Islam seperti yang banyak di ungkapkan diberbagai

literatur keislaman dapat dilihat dari pengertian asal kata “Islam” berasal kata

“aslama” yang merupakan turunan dari kata “as-salm, as-salam, as-salamah” yang

artinya bersih dan selamat dari kecacatan.

Sedangkan secara terminologi disepakati oleh para ulama bahwa Islam

adalah, kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia diturunkan ke

muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-

Qur‟an. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang

diturunkan Allah, melalui rasul-rasul-Nya.9

Berdasarkan definisi pendidikan, Agama dan Islam yang telah dipaparkan

sebelumnya bahwa yang dimaksud Pendidikan Agama Islam adalah usaha secara

sadar, sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik supaya mereka hidup

sesuai dengan ajaran Islam.10

Pendidikan Agama Islam Menurut Zakiyah Daradjat adalah “suatu usaha

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran

Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat

8Zaki Mubarok, dkk, Akidah Islam, (Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, 2001), h. 45.

9Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam (Bandung: Pustaka setia, 2003), h. 32.

10Zuhairini, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Malang: Usaha Nasional, 1983), h. 27.
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mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.”11

Pendidikan Agama Islam Menurut Akmal Hawi Adalah “usaha sadar untuk

menyiapkan siswa dalam memahami menghayati dan mengamalkan agama islam

melalui bimbingan, pengarahan atau latihan memerhatikan tuntunan untuk

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam

masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.”12

Pendidikan Agama Islam Menurut Abdul Majid “merupakan usaha sadar

yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini,

memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

atau pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.”13

Islam adalah agama yang mengajarkan pada pemeluknya, untuk menyebarkan

benih perdamaian, keamanan, dan keselamatan. Di dalamnya banyak berisi ajaran-

ajaran sebagai petunjuk untuk manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia dan

akhirat. Untuk melaksanakan ajaran (syari‟at) Islam ini, manusia memerlukan

adanya pendidikan, sehingga dapat mengetahui ajaran-ajaran yang seharusnya dapat

dijalankan dalam kehidupan. Adapun pendidikan yang dimaksud adalah Pendidikan

11Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,
(Bandung: Remaja Rosydakarya, 2006), h. 130.

12Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013), h. 19.

13Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja
Rosydakarya, 2012), h. 13.
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Agama Islam.14

Pendidikan Agama Islam sekaligus mencakup pendidikan iman dan

pendidikan amal, yang harus diterapkan sejak dini, agar nilai-nilai keislaman

tertanam pada generasi muda kita, khususnya bagi para peserta didik. Dalam hal ini

adalah Pendidikan Agama Islam yang menyiapkan Peserta didik agar memahami

ajaran Islam, terampil melakukan atau mempraktekkan ajaran Islam dan

mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi yang dimaksud pengamalan pendidikan Agama Islam adalah kesanggupan

seseorang dalam melaksanakan suatu ajaran yang ada dalam Islam yakni Akidah,

Akhlak dan Syariat yang berlandaskan kepada Al-Qur‟an dan hadis.

4. Dasar Pendidikan Agama Islam

Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai

tujuan harus memunyai dasar sebagai landasan berpijak. Oleh karena itu Pendidikan

Agama Islam adalah sebagai suatu usaha membentuk kepribadian (insan kamil),

maka harus memunyai landasan ke mana semua kegiatan dan semua perumusan

tujuan pendidikan itu dihubungkan, apa yang terkandung dalam pendidikan Agama

Islam itu dilandasi oleh al-Qur‟an dan hadis.

Menurut Dr. Sa‟id Ismail Ali bahwa dasar-dasar pendidikan Islam itu ada 5

macam yakni: “Al-Qur‟an, Sunnah Nabi, kata-kata sahabat, kemaslahatan masyarakat,

14Rois, Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, h.8.
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nilai-nilai kebiasaan masyarakat”.15

Menurut Rois Mahfud dalam bukunya Al-Islam Pendidikan Agama Islam

dasar pendidikan Agama Islam yakni Al-Qur‟an, Hadis, dan Ijtihad para ulama.16

a. Al-Qur‟an

Kata al-Qur‟an bentuk masdar dari qara’a yang berarti bacaan, kata sifat dari

al-qara’u yang bermakna al-jam’u(kumpulan). Al-Qur‟an adalah firman Allah swt

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat

manusia sebagai petunjuk bagi segenap umat di sepanjang zaman, dan

pemeliharaannya dijamin oleh Allah swt.

Al-Qur‟an dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan

utama karena dia memiliki nilai absolute yang diturunkan dari Tuhan. Allah swt

menciptakan manusia dan Dia pula yang mendidik manusia, yang mana isinya telah

termaktub dalam wahyu-Nya.17

Kedudukan Al-Qur‟an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dilihat

dari ayat-ayatnya. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah/2: 2 sebagai berikut:

لِكَ  بُ ٱَذٰ ٢َال َرۡیَبۛ فِیِھۛ ھُٗدى لِّۡلُمتَّقِیَن ۡلِكتَٰ
Terjemahnya:

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang

15Djamransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam menggali Tradisi
mengukuhkan Eksistensi,(Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 62.

16Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, h. 107.

17Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 33.
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bertakwa18

Ibnu Juraij mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa makna zalikal
kitabu adalah "kitab ini", yakni Al-Qur'an ini. Hal yang sama dikatakan pula
oleh Mujahid, Ikrimah. Sa'id ibnu Jabir, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, Zaid
ibnu Aslam, dan Ibnu Juraij. Mereka mengatakan bahwa memang demikianlah
maknanya, yakni zalika (itu) bermakna haza (ini). Orang-orang Arab biasa
menyilihgantikan isim-isim isyarah (kata petunjuk), mereka menggunakan
masing-masing darinya di tempat yang lain; hal ini sudah dikenal di dalam
pembicaraan (percakapan) mereka.19

Ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur‟an merupakan petunjuk kebenaran

yang tidak diragukan lagi, termasuk petunjuk dalam pendidikan. Selain petunjuk, ada

beberapa indikasi yang terdapat dalam Al-Qur‟an yang berkaitan dengan usaha

pendidikan antara lain menghormati akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak

menentang fitrah manusia, penggunaan cerita (kisah-kisah) untuk tujuan pendidikan

dan memelihara keperluan-keperluan sosial masyarakat.

Menurut Muhammad Syaltut, petunjuk al-Qur‟an dapat dikelompokkan

menjadi tiga pokok yakni:

1. Petunjuk tentang akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia

dan tersimpul dalam keimanan dan ke- Esa-an Tuhan, serta kepercayaan

tentang adanya hari akhir.

2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-

norma keagamaan dan susila yang harus di ikuti manusia dalam kehidupan

18Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), h. 2.

19Ismail bin Katsir, E-book Tafsir ibnu Katsir, https://www.alquran-sunnah.com/artikel/buku-
islam/ebook-islami/454-e-book-tafsir-ibnu-katsir-salah-satu-kitab-tafsir-al-quran-terbaik.html
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sehari- hari.

3. Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-

dasar hukum yang harus di ikuti oleh manusia dalam hubungan dengan

Allah swt dan sesama manusia.20

Berdasarkan pendapat di atas petunjuk Al-Qur‟an itu berisikan akidah, akhlak

dan syariat.

b. As-Sunah

As-sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa dilakukan,

atau jalan yang dilalui (al-thariqah al- maslukah) baik yang terpuji maupun yang

tercela. As- Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada nabi Muhammad

saw.21

As-Sunnah menurut istilah syari‟at ialah segala sesuatu yang bersumber dari

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan),

taqrir (penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai

tasyri’ (pensyari‟atan) bagi umat Islam.

Sunnah adalah setiap perkataan, ketetapan dan perbuatan Rasulullah saw

yang dicontohkan kepada para sahabat dan umatnya melalui sikap, sifat dan

akhlaknya berkaitan dengan hal ini, Allah swt berfirman dalam Q. S. Al-Ahzab/33:

45 sebagai berikut:

20Ahmad Tantowi, Pendidikan Islam di Era Transformasi global, (Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2002), h. 15-16.

21Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, h. 38.
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ٓأَیُّھَا ٗرا َونَِذیٗرا لنَّبِيُّ ٱیَٰ ِھٗدا َوُمبَشِّ َك َشٰ ٤٥إِنَّآ أَۡرَسۡلنَٰ
Terjemahnya:

Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa
kabar gemgira dan pemberi peringatan22

Tafsir surah Al-Ahzab/33: 45 sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tafsir

Ibnu Katsir dijelaskan bahwa:

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Daud,
telah menceritakan kepada kami Falih ibnu Sulaiman, telah menceritakan
kepada kami Hilal ibnu Ali, dari Ata ibnu Yasar yang menceritakan bahwa ia
berjumpa dengan Abdullah ibnu Amr ibnul As, lalu ia berkata kepadanya,
"Ceritakanlah kepadaku tentang sifat (ciri khas) Nabi Shallallahu'alaihi
Wasallam yang terdapat di dalam kitab Taurat." Abdullah ibnu Amr menjawab,
"Baiklah, demi Allah, sesungguhnya sebagian dari sifat Nabi Shallallahu'alaihi
Wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an benar-benar disebutkan di dalam kitab
Taurat, yaitu sama seperti yang terdapat di dalam firman-Nya: "Hai Nabi,
sesungguhnya" Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar
gembira dan pemberi peringatan " (Al-Ahzab: 45) dan sebagai benteng bagi
kaum yang ummi. Engkau adalah hamba dan Rasul-Ku. Aku menamaimu Al-
Mutawakkil; engkau bukanlah orang yang kasar, bukan orang yang keras,
bukan orang yang suka berbicara keras di pasar-pasar, bukan pula orang yang
menolak keburukan dengan keburukan; tetapi memaaf, menyantuni, dan
mengampuni. Allah tidak akan mewafatkannya sebelum Dia menegakkan
agama yang bengkok menjadi lurus kembali melaluinya, sampai mereka mau
mengatakan, "Tidak ada Tuhan selain Allah." Dengan kalimah ini dia dapat
membuka mata yang tertutup, telinga yang tersumbat dan hati yang terkunci.23

Ayat di atas mengandung makna bahwa tujuan kerasulan Muhammad saw.

adalah sebagai saksi, pemberi kabar, penyeru ke jalan yang benar dan lentera bagi

kehidupan umatnya. Allah swt mengutus nabi Muhammad saw secara esensi untuk

22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  334.

23Ismail bin Katsir, E-book Tafsir ibnu Katsir, https://www.alquran-sunnah.com/artikel/buku-
islam/ebook-islami/454-e-book-tafsir-ibnu-katsir-salah-satu-kitab-tafsir-al-quran-terbaik.html
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menyucikan dan mengangkat derajat manusia.

Eksistensi kerasulan Muhammad saw juga harus diakomodir dengan dunia

pendidikan Islam. Pengajaran dan bimbingan yang diemban oleh dunia pendidikan

selain harus bercermin al-Qur‟an juga memegang teguh teladan Rasulullah saw, jika

dunia pendidikan Islam mampu menyerap dan mengakomodir perintah dan larangan

yang disampaikan Rasulullah maka akan jelas arah dan tujuan yang dicapai.24

Dari keterangan di atas maka pelaksanaan Pendidikan Agama Islam

berpedoman pada Al-Qur‟an dan Sunnah, dari kedua sumber tersebut, manusia diberi

kebebasan untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman.

5. Lingkup Materi pendidikan Agama Islam

Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang

lingkup yang luas diantaranya, lingkup keyakinan (akidah), lingkup norma, (syariat),

muamalat, dan perilaku (akhlak).

Menurut Majid Irsan al-Kailany (1985) dalam buku Tatthawur Maffhumu al-

Nadzariyah al-Tarbawiyah al- Islamiyah wilayah pendidikan Agama Islam

mencakup empat hal utama,(1) akidah Islamiyah, (2) penyeimbangan perilaku,

(3) mengajarkan mereka kitab, (4) hikmah.”25

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam, yang penulis  kaji disini mengenai

Akidah, akhlak dan syariat.

24Zulkarnain, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), h. 26.

25Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: Remaja
Rosydakarya, 2014), h. 19.
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a. Akidah

Akidah secara etimologi berarti terikat. Setelah terbentuk menjadi kata,

akidah berarti perjanjian yang teguh dan kuat, dan terpatri dalam lubuk hati. Menurut

Jamil Shaliba dalam kitab Mu’jam al-Falsafi dikutip oleh Muhammad Alim dalam

buku Pendidikan Agama Islam

Akidah Secara bahasa adalah menghubungkan dua sudut sehingga bertemu

dan bersambung secara kokoh. Secara umum pengertian akidah adalah sebuah

keyakinan yang sudah terpatri dalam hati.26

Inti pembahasan Akidah ialah mengenai Rukun iman yang enam, yakni iman

kepada Allah, iman kepada rasul, iman kepada Malaikat, iman kepada kitab, iman

kepada hari Akhir dan iman kepada qada dan qadar.27

1) Iman Kepada Allah swt

Iman kepada Allah merupakan fitrah insaniyah yang sudah diikrarkan sejak

manusia itu sendiri masih berada di alam arwah. Iman kepada Allah merupakan

fundamen atau dasar pembentukan kepribadian yang sehat.28 Hikmah dari beriman

kepada Allah di antaranya:

a) Orang yang beriman kepada Allah akan terbebas dari belenggu hawa nafsu.

Syaithaniyyah (perilaku setan), dan bahimiyah (sifat-sifat hewan).

26Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2006), h. 124.

27Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, h. 125.

28Syamsu Yusuf LN, Psikologi Belajar Agama, (Bandung: Maestro, 2007), h. 89.
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b) Orang yang beriman kepada Allah dan ber istiqomah dalam melaksanakan

aturan-Nya maka dia mendapat rahmat dari Allah.

c) Berkembangnya sifat ihsan, yaitu mampu mengendalikan diri dari perbuatan

yang dilarang oleh Allah, karena menyadari bahwa Allah Maha melihat terhadap

semua perilakunya.

d) Ikhlas dalam beramal yakni seseorang dalam bersikap itu lilahi ta’ala hanya

untuk mencari ridho Allah dalam melakukan semua perbuatannya.

e) Orang yang beriman kepada Allah akan tentram batinnya.29

2) Iman kepada Malaikat

Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya (nur) yang

berbeda penciptaanya dengan manusia, sehingga sifat-sifatnya pun berbeda, malaikat

bersifat taat patuh terhadap semua perintah Allah, dan tidak membantah perintah-

Nya. Maka contohlah perilaku malaikat, senantiasa taat kepada Perintah-Nya dan

tidak pernah maksiat.

3) Iman kepada kitab Allah

Allah telah mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan pula kitab-kitab Allah,

sebagai pedoman hidup manusia. Sejumlah kitab Allah yang wajib diimani adalah

Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur‟an.30

Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad

29Syamsu Yusuf LN, Psikologi Belajar Agama, h. 91-92.

30Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, h. 17.
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saw. Orang yang beriman kepada Al-Qur‟an akan mendapatkan hikmah bagi

kehidupannya, karena melalui Al-Qur‟an, orang akan tercerahkan jiwanya.31

4) Iman kepada para rasul Allah

Arkanul iman yang ke empat adalah percaya kepada Rasul Allah, Rasul yang

berarti utusan mengandung makna manusia-manusia pilihan yang menerima wahyu

dari Allah dan bertugas untuk menyampaikan isi wahyu kepada tiap-tiap umatnya.

Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Qur‟an hanya sebanyak 25 orang. Dalam

Al-Qur‟an Surah Al-Mu‟minun ayat 78. Rasul-rasul yang di utus Allah swt memiliki

syariat yang berbeda, namun misinya adalah sama yaitu memperjuangkan tegaknya

akidah yang mengesakan Allah.32

5) Iman kepada hari akhir

Hari kiamat disebut juga dengan yaumul akhir (hari akhir), yaumul ba’ats

(hari kebangkitan), yaumul hisab (hari perhitungan), yaumul zaja’i (hari

pembalasan), yakni pembalasan atas segala amal perbuatan manusia selama hidup di

dunia. Dalam Al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang merujuk kepada hari akhir, hal

ini dapat dilihat antara lain pada QS. Al- Qashsash/28: 88 sebagai berikut:

ِ ٱتَۡدُع َمَع َوَال  ھَ إِالَّ ھَُوۚ ُكلُّ َشۡيٍء ھَالٌِك إِالَّ َوۡجھَھُ َّ ھًا َءاَخَرۘ َالٓ إِلَٰ َوإِلَۡیِھ ۡلُحۡكمُ ٱلَھُ ۚۥ إِلَٰ

٨٨تُۡرَجُعوَن 
Terjemahnya:

31Syamsu Yusuf LN, Psikologi Belajar Agama,… h. 94.

32Rois, Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, h.18.
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Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang
lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap
sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nya-lah segala penentuan, dan hanya
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.33

Dalam tafsir ibu Katsir diterangkan bahwa surah Al- Qashsash/28: 88 sebagai

berikut:

Penyembahan tidak layak dilakukan kecuali hanya kepada-Nya, dan tidak
pantas menyandang sifat Tuhan kecuali hanya Dia dengan segala kebesaran-
Nya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: {ُكلُّ َشْيٍء ھَالٌِك إِال َوْجھَھُ  Tiap-tiap sesuatu
pasti binasa, kecuali Allah. (Al-Qashash: 88) Ini merupakan kalimat berita
yang menyatakan bahwa Allah adalah Zat Yang Kekal, Abadi, Hidup, Yang
Maha Mengatur segalanya; semua makhluk mati, sedangkan Dia tidak mati.
Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-
Nya: { َویَْبقَى َوْجھُ َربَِّك ُذو اْلَجالِل َواإلْكَرامِ * ُكلُّ َمْن َعلَْیھَا فَاٍن  } Semua yang ada di bumi
itu akan binasa. Dan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan
kemuliaan. (Ar-Rahman: 26-27).
Kata wajah dalam ayat ini dimaksudkan Zat, begitu pula yang terdapat di
dalam surat Al-Qashash ini, yaitu firman-Nya: {ُكلُّ َشْيٍء ھَالٌِك إِال َوْجھَھُ } Tiap-tiap
sesuatu pasti binasa, kecuali Zat Allah. (Al-Qashash: 88) Yakni kecuali hanya
Allah.34

Keyakinan dan kepercayaan akan adanya hari kiamat memberikan satu

pelajaran bahwa semua yang bernyawa akan mengalami kematian dan dibangkitkan

kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di dunia.35

6) Iman kepada Qada dan Qadar.

Qada artinya ketetapan, keputusan atau kepastian, sedangkan Qadar artinya

kadar, ketentuan dan ukuran. Menurut Imam ar-Raghib yang dikutip dalam buku

33Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 445.

34Ismail bin Katsir, E-book Tafsir ibnu Katsir, https://www.alquran-sunnah.com/artikel/buku-
islam/ebook-islami/454-e-book-tafsir-ibnu-katsir-salah-satu-kitab-tafsir-al-quran-terbaik.html

35Rois, Mahfud, Al-Islam, Pendidikan Agama Islam, h. 19.
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Akidah Islam bahwa Allah swt menakdirkan segala sesuatu dalam dua cara yaitu:

a) Memberi qudrah atau kekuatan pada segala sesuatu

b) Memberi sesuatu dengan ukuran tertentu dan dengan cara tertentu, contoh biji

padi hanya ditakdirkan menumbuhkan pohon padi, tidak akan menumbuhkan

pohon jagung.

c) Dengan demikian qada adalah kata yang mengacu kepada keputusan Allah,

sedangkan Qadar atau takdir adalah kata yang mengacu kepada ukuran atau

ketentuan mengenai segala sesuatu dari Allah.36

d) Iman kepada qada dan qadar memberikan pemahaman bahwa kita wajib

meyakini kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah swt sebagai satu-satunya

Dzat yang memiliki otoritas tunggal dalam menentukan dan menurunkan

ketentuan apa saja bagi makhluk ciptaan-Nya.37

b. Akhlak

Salah satu tujuan risalah Islam ialah menyempurnakan kemuliaan akhlak.

Akhlak mulia dalam ajaran Islam pengertiannya adalah perangai atau tingkah laku

manusia yang sesuai dengan tuntutan kehendak Allah.

Secara bahasa, pengertian akhlak diambil dari bahasa arab yang berarti

perangai, tabiat. Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi, para ulama telah

banyak mendefinisikan, diantaranya Ibn Maskawaih dalam bukunya Tahdzib al-

36Zaky Mubarok dkk, Akidah Islam, (Yogyakarta: UII Pres Jogjakarta, 2001), h.137-136.

37Rois, Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, h. 21.
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Akhlaq beliau mendefinisikan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang

mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran

dan pertimbangan.38

Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulum al- Din menyatakan bahwa

akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-

perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.39

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak

adalah sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mendorong perilaku seseorang

dengan mudah sehingga menjadi perilaku kebiasaan.

Akhlak dapat dikatakan sebagai akhlak yang islami yakni akhlak yang

bersumber pada ajaran Allah dan rasul- Nya. Akhlak islami ini merupakan amal

perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah

orang itu baik atau buruk.

Indikator Akhlak yang bersumber dari Al-Qur‟an yakni:

1. Kebaikan yang bersifat mutlak, yakni kebaikan yang terkandung dalam

akhlak merupakan kebaikan murni dalam lingkungan, keadaan, waktu dan

tempat apa saja.

2. Kebaikan yang bersifat menyeluruh, yakni kebaikan yang terkandung, di

dalamnya kebaikan untuk seluruh umat manusia.

38Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam h. 152.

39Imam Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 56.
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3. Implementasi bersifat wajib yakni merupakan hukum tingkah laku yang

harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum.

4. Pengawasan bersifat menyeluruh yakni, melibatkan pengawasan Allah swt

dan manusia lainnya, karena sumbernya dari Allah swt.40

Implementasi akhlak yang akan kita kaji lebih ditekankan kepada perilaku

seseorang, dalam hal berpakaian, berhias, dan dalam hal menghindari perilaku tercela

seperti halnya zina.

a) Adab berpakaian

Syariat Islam mewajibkan perempuan agar tertutup dan melarang tabarruj

atau memperlihatkan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan muhrim,

sebagaimana menutup aurat merupakan kewajiban yang dikhususkan bagi

perempuan, maka syariat juga menjadikan perilaku menundukkan pandangan sebagai

tanggung jawab kolektif di antara laki-laki dan perempuan. Namun tanggung jawab

laki-laki dalam menutup aurat lebih kecil dari pada tanggung jawab perempuan.41

Berpakaian memiliki dua fungsi dalam kehidupan manusia, yakni menutup

aurat dan perhiasan. Al-Qur‟an telah menunjukkan arti penting pakaian dalam

mewujudkan dua fungsi tersebut hal ini termaktub dalam Al-Qur‟an Surah Al-

A‟raf/7: 26 sebagai berikut:

بَنِيٓ  تُِكۡم َوِریٗشۖا َولِبَاُس یَٰ ِري َسۡوَءٰ لَِك لتَّۡقَوىٰ ٱَءاَدَم قَۡد أَنَزۡلنَا َعلَۡیُكۡم لِبَاٗسا یَُوٰ لَِك َخۡیٞرۚ َذٰ َذٰ

40Deden Makbuloh, Pendidikan Agama Islam arah baru perkembangan Ilmu dan
Kepribadian di Perguruan Tinggi (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 141.

41Yusuf Madan, Sex Education 4 Teens (Jakarta: Mizan, 2004), h.102.
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ِت  ِ ٱِمۡن َءایَٰ ُروَن َّ كَّ ٢٦لََعلَّھُۡم یَذَّ
Terjemahnya:

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian
untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa
itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda
kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat42

Adapun tafsir surah Al-A‟raf/7: 26 sebagaimana yang terdapat dalam Kitab

Tafsir Ibnu Katsir yaitu sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan anugerah yang telah diberikan-Nya
kepada hamba-hamba-Nya, antara lain Dia telah menjadikan untuk mereka pakaian
dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat, sedangkan perhiasan untuk
memperindah penampilan lahiriah. Pakaian termasuk kebutuhan pokok, sedangkan
perhiasan termasuk keperluan sampingan.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa ar-riyasy menurut istilah bahasa Arab ialah
perabotan rumah tangga dan aksesori pakaian. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan
dari Ibnu Abbas, dan Imam Bukhari meriwayatkan pula darinya, bahwa ar-riyasy
ialah harta benda.

Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Urwah ibnuz Zubair, As-Saddi, Ad-
Dahhak, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Al-Aufi meriwayatkan dari
Ibnu Abbas bahwa ar-risy artinya pakaian, sedangkan al-disy artinya kemewahan.
Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa ar-riyasy artinya
kecantikan.43

Sedangkan dalam surah Thaha/20: 118 tentang pakaian disebutkan bahwa

sebagai berikut:

١١٨لََك أَالَّ تَُجوَع فِیھَا َوَال تَۡعَرٰى إِنَّ 
Terjemahnya:

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan

42Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 206.

43Ismail bin Katsir, E-book Tafsir ibnu Katsir, https://www.alquran-sunnah.com/artikel/buku-
islam/ebook-islami/454-e-book-tafsir-ibnu-katsir-salah-satu-kitab-tafsir-al-quran-terbaik.html
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telanjang44

Adapun tafsir surah Thaha/20: 118 dalam kitab Tafsir ibnu Katsir yaitu

sebagai beikut:

Sesungguhnya disebutkan antara kelaparan dan telanjang secara bergandengan
karena lapar merupakan kehinaan bagian dalam, sedangkan telanjang
merupakan kehinaan bagian lahiriah (luar)45

Oleh karena itu yang perlu ditutup dalam berpakaian itu bukan hanya

lahiriyah (bagian luar) saja tapi juga bagian dalam. Karena keduanya bagian luar dan

dalam ada kehinaan yang perlu ditutupi.

Dalam aturan syari‟at Islam pakaian yang pantas digunakan adalah:

1. Menutup seluruh tubuh, kecuali yang diberi keringanan oleh Al-Qur‟an,

“kecuali yang biasa tampak padanya” yakni wajah dan kedua telapak tangan

sesuai dengan pendapat yang kuat.

2. Tidak tipis atau pendek sehingga menampakkan kulit dibalik pakaian.

3. Tidak ketat sehingga menampakkan lekak-lekuk tubuhnya.

4. Tidak mengenakan baju atau celana yang menyerupai laki-laki.

5. Tidak mengenakan pakaian khusus yang dikenakan oleh orang kafir. 46

Adab berpakaian bagi kaum laki-laki diantaranya:

1. Tidak memakai baju atau kain yang terbuat dari sutera.

44Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 444.

45Ismail bin Katsir, E-book Tafsir ibnu Katsir, https://www.alquran-sunnah.com/artikel/buku-
islam/ebook-islami/454-e-book-tafsir-ibnu-katsir-salah-satu-kitab-tafsir-al-quran-terbaik.html

46Amru Abdul  Karim  Sa‟dawi, Wanita  dalam Fikih  Al-Qardhawi, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2009), h. 310.
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2. Tidak memakai pakaian yang berlebihan (panjangnya sampai tanah)

sehingga menimbulkan kesombongan.

3. Tidak memakai pakaian yang menyerupai wanita.

4. Tidak memakai perhiasan dari emas maupun perak.

b) Adab berdandan (berhias)

Berdandan adalah perkara alamiah dalam lingkup hubungan suami-istri, oleh

karena itu, perempuan wajib melanjutkan unsur daya tarik dalam tabiat

keperempuannya. Bahkan, kebiasaan berdandan bisa membangun hubungan

psikologis dengan suami, namun bagaimana berdandan dalam lingkungan yang

belum mempunyai hubungan suami istri.

Sebenarnya berdandan itu sebuah hal yang dianjurkan bagi seseorang yang

sudah bersuami-istri asalkan tidak berlebihan, bagi seorang perempuan yang

berlebihan dalam berdandan bukan untuk suaminya adalah seperti kegelapan pada

hari kiamat.47

Islam telah memberikan rambu-rambu kepada setiap muslim dalam hal

berdandan (berhias).

1. Niat berhias hanya untuk beribadah, artinya segala bentuk kegiatan berhias

diorientasikan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah.

2. Dalam berhias tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan seperti

halnya mengandung khamr dan babi.

47Yusuf Madan, Sex Education 4 Teens h. 120.
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3. Setiap muslim dilarang memakai simbol-simbol yang khusus digunakan

oleh non muslim (misal salib)

4. Dalam berhias tidak berlebih-lebihan.

5. Menghindari berhias untuk riya (pamer).48

B. Konsep Dasar Peserta Didik

1. Definisi Peserta Didik

Secara etimologi peserta didik dalam bahasa arab disebut dengan Tilmidz

bentuk jamaknya adalah Talamidz, yang artinya adalah murid, maksudnya adalah

orang–orang sedang mengingini pendidikan. Dalam bahasa arab dikenal juga

dengan istilah Thalib bentuk jamaknya adalah Thullab yang artinya adalah orang

yang mencari, maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu49.

Secara lebih detil para ahli mendefinisikan peserta didik sebagai orang yang

terdaftar dan belajar di suatu lembaga sekolah tertentu, atau peserta didik merupakan

orang yang belum dewasa dan memilki sejumlah potensi dasar yang masih perlu

dikembangkan. Sedangkan menurut undang–undang republik Indonesia. peserta didik

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu50.

48Hannan Athiyah Ath-Thuri, Mendidik Anak Perempuan di masa remaja, (Jakarta: Amzah,
2007), h. 252-253.

49Syarif Al-Qusyairi. Kamus Akbar Arab-. (Surabaya: Giri Utama), h.68.

50Republik Indonesia, Undang-Undang Republik No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
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Dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan salah satu komponen

manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok persolan dan

tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan.

Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering

disebut sebagai bahan mentah (Raw Material).

Dalam perspektif pedagogis peserta didik diartikan seabagai sejenis

mahkluk ”Homo Educandum”, makhluk yang menghajatkan pendidikan. Dalam

pengertian ini peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang

bersifat laten sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk

mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia susila yang cakap. Dalam

perspektif psikologis peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses

pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing–

masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal

kemampuan fitrahnya51.

Dalam perspektif modern peserta didik berstatus sebagai subjek didik oleh

karenanya, peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui

keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi ia ingin

mengembangkan diri secara terus menerus guna memecahkan masalah – masalah

Pendidikan Bab 1 Pasal 1 No 4.

51Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2012), h.39.
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hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya.

Ciri khas seorang peserta didik yang perlu dipahami oleh seorang pendidik

ialah sebagai berikut;

a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan

insan yang unik.

b. Individu yang sedang berkembang.

c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.

d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri52.

Beberapa ciri khas peserta didik tersebut diatas harus diketahui dan

dipahami mendalam oleh seorang pendidik sehingga dengan begitu ia dapat mengatur

kondisi dan strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah

seorang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan

baik secara fisik maupun psikis baik pendidikan itu dilakukan di lingkunan

keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat dimana anak tersebut berada.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hadiyanto bahwa tugas pertama

seorang guru adalah mengobservasi minat dan mengklasifikasi kebutuhan-kebutuhan

peserta didik. Sebagai seorang pendidik, guru harus memahami dan memberikan

pemahaman tentang aspek – aspek yang terdapat dalam diri peserta didik untuk

52Umar Tirtarahardja dan Lasula, Pengantar Pendidikan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), cet.
Ke-1, h. 52-53.
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dikembangkan sehingga tujuan pendidikan berkualitas dapat tercapai.

2. Hakikat Peserta Didik.

a. Peserta didik sebagai manusia.

Sebelum mengkaji tuntas tentang peserta didik dalam relevansinya sebagai

objek dan subjek belajar penting dipahami terlebih dahulu mengenai hakikat

manusia sebab manusia adalah kunci dan soal utama. Bagaimana manusia itu

bertingkah laku, apa yang menggerakkan manusia sehingga mampu

mendinamisasikan dirinya dalam kehidupan. Dalam kegiatan pendidikan, pendidik

harus memperlakukan peserta didik sebagai manusia berderajat paling tinggi dan

paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya meskipun individu yang satu

berbeda dari individu yang lainnya. Perlakuan pendidik terhadap mereka tidak boleh

dibedakan, pelayanan unggul perlu dilakukan untuk semua peserta didik53.

Dalam hal ini ada beberapa pandangan mengenai hakikat manusia

yaitu;

1) Pandangan Psikoanalitik.

Para psikoanalis beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya digerakkan

oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instingtif. Tingkah laku

individu ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang sejak

semula sudah ada pada diri individu.

Dalam hal ini individu tidak memegang kendali atau tidak menentukan atas

53Prayitno, Dasar Teori dan Praksis Pendidikan,( Jakarta :Grasindo, 2009), h. 63.
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nasibnya sendiri meskipun kita berpendapat bahwa kita mengontrol kehidupan kita

sendiri namun dalam kenyataannya kita kurang mengontrol kekuatan yang

membentuk kepribadian kita. Freud juga mengatakan bahwa kepribadian dewasa

pada umumnya ditentukan oleh pengalaman masa kanak-kanak54.

2) Pandangan Humanistik

Rogers tokoh dari pandangan humanistik berpendapat bahwa manusia selalu

berkembang dan berubah untuk menjadi pribadi yang lebih maju dan sempurna.

Manusia adalah individu dan menjadi anggota masyarakat yang dapat bertingkah

laku secara memuaskan. Manusia digerakkan dalam hidupnya sebagian oleh rasa

tanggung jawab sosial dan sebagian lagi oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu.

Dalam pandangan humanistik, perilaku manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh

lingkungan, manusia memiliki kehendak bebas dan oleh karenanya memiliki

kemampuan untuk berbuat lebih banyak bagi dirinya lebih dari yang diprediksikan

oleh psikoanalisis maupun behavioris.

Abraham Maslow berpendapat semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan-

kebutuhan instingtif. Kebutuhan-kebutuhan universal ini mendorong kita tumbuh dan

berkembang untuk mengaktualisasikan diri kita sejauh kemampuan kita. Dan apakah

nanti potensi kita dipenuhi atau diaktualisasikan tergantung pada kekuatan-kekuatan

54Semiun Yustinus, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud, (Yogyakarta:
Kansius, 2006) h. 115.
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individual dan sosial yang memajukan atau menghambat aktualisasi diri55.

3) Pandangan Martin Buber

Tokoh Martin Buber berpendapat bahwa hakikat manusia tidak dapat

dikatakan “ini” atau “itu”. Manusia merupakan suatu keberadaan yang berpotensi

namun dihadapkan pada kesemestaan alam sehingga manusia itu terbatas.

Keterbatasan ini bukanlah keterbatasan yang esensial tetapi keterbatasan faktual. Ini

berarti bahwa apa yang akan dilakukan tidak dapat diramalkan56.

4) Pandangan Behavioristik

Pandangan dari kaum behavioristik pada dasarnya menganggap bahwa

manusia sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang tigkah lakunya dikontrol oleh

faktor-faktor yang datang dari luar. Faktor lingkungan inilah yang merupakan

penentu tunggal dari tingkah laku manusia. Dengan demikian kepribadian individu

dapat dikembalikan kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya.

Hubungan diatur oleh hokum-hukum belajar seperti misalnya adanya teori

pembiasaan (conditioning ) dan peniruan.

b. Peserta Didik Sebagai Subjek Belajar.

Peserta didik atau siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang

menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Relevan dengan uraian di

atas bahwa siswa atau peserta didik menjadi pokok persoalan dan sebagai

55Yustinus, Psikologi Pertumbuhan–Model–Model Kepribadian Sehat (Yogyakarta, Kanisius,
1991), h. 88.

56.http://pendidikantataniaga.blogspot.com/2011/10/hakekat-peserta-didik.html.tanggal akses
16 november 2014.
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tumpunan perhatian. Didalam proses belajar mengajar peserta didik sebagai pihak

yang ingin meraih cita-cita memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara

optimal.

Peserta didik menjadi faktor penentu sehingga menuntut dan dapat

memengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Jadi

dalam proses belajar mengajar yang diperhatikan pertama kali adalah peserta didik,

bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-

komponen lain meliputi bahan apa yang diperlukan, bagaimana cara yang tepat

untuk bertindak, alat dan fasilitas apa yang cocok dan mendukung, semua itu harus

disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik siswa. Itulah sebabnya siswa atau

peserta didik merupakan subjek belajar.

Oleh karena itu, peserta didik harus diperlakukan dan memperlakukan dirinya

bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam kegiatan belajar

mengajar. Ia adalah manusia yang di dalam proses belajar mengajar mengalami

proses perubahan untuk menjadikan dirinya sebagai individu yang mempunyai

kepribadian dan kemampuan tertentu. Bantuan guru, orang tua dan masyarakat dalam

hal ini sangat menentukan.

Peserta didik secara kodrati telah memiliki potensi dan kemampuan-

kemampuan tertentu hanya saja belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu

lebih tepat kalau mereka dikatakan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar

sehingga siwa disebut sebagai subjek belajar yang secara aktif berupaya
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mengembangkan berbagai potensi tersebut dengan bantuan seorang guru.

3. Perkembangan Peserta didik.

Secara etimologis perkembangan berasal dari kata kembang yang berarti

maju menjadi lebih baik. Secara terminilogis perkembangan diartikan sebagai sebuah

proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis

dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia.

Menurut Nagel perkembangan merupakan pengertian di mana terdapat

struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu, oleh karena itu

bilamana terjadi perubahan struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk

akan mengakibatkan perubahan fungsi.

Kasiram menegaskan bahwa perkembangan mengandung makna adanya

pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya mengandung arti

bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan

yang merupakan penyempurnaan dari sifat - sifat sebelumnya57.

Kaum tradisional berpandangan bahwa perkembangan lebih ditekankan pada

kematangan, pertumbuhan, perubahan yang ekstrem selama bayi, anak-anak dan

remaja. Selama perubahan selama masa dewasa dan penurunan pada usia lanjut

kurang mendapat perhatian. Sedangkan kaum kontemporer berpandangan bahwa

Perkembangan manusia ditekankan pada perkembangan rentang hidup (Life-Span),

57Muhammad Syamsussabri, “Konsep Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta
Didik”, Jurnal Perkembangan Peserta Didik, Volume 1 Nomor 1 tahun 2013, h.3
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yakni perubahan yang terjadi selama rentang kehidupan mulai dari konsepsi sampai

dengan meninggal.

Perkembangan dapat pula diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri

individu atau organisme baik fisik (jasmani) maupun psikis (rohani) menuju tingkat

kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan

berkesinambungan. Perubahan berlangsung sistematis, progresif dan

berkesinambungan maksudnya, perubahan dalam perkembangan menjadi lebih maju,

meningkat, mendalam atau meluas baik fisik maupun psikis berlangsung secara

beraturan atau berurutan bukan kebetulan. Perkembangan tersebut bersifat saling

ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme (fisik dan

psikis) dan merupakan satuan harmonis58

Ada tiga faktor dominan yang mempengaruhi proses perkembangan individu

yaitu, faktor pembawaan (Heredity) yang bersifat alamiah (Nature), faktor

lingkungan (Invironment) yang merupakan kondisi yang memungkinkan

berlangsungnya proses perkembangan dan faktor waktu yaitu saat-saat tibanya masa

peka atau kematangan (Maturation)59.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting untuk dipahami selain beberapa konsep

perkembangan peserta didik di atas adalah beberapa teori-teori perkembangan lain

58Syamsu Yusuf. L.N,dan Nani. M. Sughandi, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Raja
Gravindo Persada,2012), cet. Ke-3, h.2

59Abin Syamsuddin Makmun,Psikologi Kependidikan, Perangkat Sistem Pengajaran Modul,
(Bandung: Remaja Rosydakarya,1996), h.57
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yang relevan yang diantaranya adalah:Teori Nativisme. Kaum nativisme

(Schopenhouer) ini berpendirian bahwa: perkembangan anak ditentukan oleh

pembawaannya sedangkan pengaruh lingkunan hidupnya hanya sedikit saja. Baik

buruknya perkembangan anak sepenuhnya tergantung pada pembawaannya.

1. Teori Empirisme.

Kaum empiris (John Lock) berpendirian bahwa perkembangan anak

sepenuhnya tergantung pada faktor lingkungan, sedang faktor bakat tidak ada

pengaruhnya. Dasar pikiran yang digunakan ialah bahwa pada waktu dilahirkan jiwa

anak dalam keadaan suci, bersih seperti kertas putih yang belum ditulisi sehingga

dapat ditulisi menurut kehendak penulisnya. Pendapat ini terkenal dengan nama teori

tabularasa.

2. Teori Konvergensi.

Teori ini merupakan perpaduan antara pandangan nativisme dan empirisme

yang keduanya dipandang sangat berat sebelah. Aliran ini berpendapat bahwa

perkembangan anak dihasilkan dari kerja sama antara kedua faktor yaitu pembawaan

dan lingkungan. Seorang anak pada waktu dilahirkan telah membawa potensi yang

akan berkembangang maka lingkungan yang memungkinkan potensi-potensi  tersebut

berkembangan dengan baik.

3. Teori Rekapitulasi.

Menurut teori rekapitulasi perkembangan individu merupakan ulangan dari

perkembangan sejenisnya. Teori rekapitulasi dikemukakan oleh Stanley Hall.

Sebagai pakar biologi dia berpendapat bahwa perkembangan jasmani individu
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merupakan ulangan dari pertumbuhan jenisnya.

4. Teori Naturalisme.

Teori natularisme dipelopori oleh J.J. Rousseau. Menurutnya manusia pada

dasarnya baik ia jadi buruk dan jahat karena pengaruh kebudayaan. Maka dari itu ia

menganjurkan supaya kembali kepada alam dan menjauhkan diri dari pengaruh

kebudayaan. Pendidikan yang baik ialah memberi kebiasaan kepada anak untuk

berkembang menurut kodrat yang baik. Dalam pendidikan guru tidak boleh

menghukum tetapi hukuman harus diberikan oleh alam sendiri. Teori yang

dikemukakan oleh J.J. Rousseau berkaitan dengan anak dalam kontek pendidikan

adalah lemah sebab tidak semua kebudayaan memberi pengaruh baik60.

5. Tut Wuri Handayani

Melihat pesan dalam kata “Tut Wuri Handayani” yakni “Tut Wuri” berarti

mengikuti dari belakang, dan “Handayani” berarti mendorong, memotivasi atau

membangkitkan semangat maka dapat disimpulkan bahwa aliran ini mengakui akan

adanya pembawaan, bakat ataupun potensi-potensi yang ada pada anak sejak

dilahirkan. Dengan kata “Tut wuri” berarti si pendidik diharapkan dapat melihat,

menemukan, dan memahami bakat atau potensi-potensi apa yang timbul dan

terlihat pada anak didik untuk selanjutnya dapat dikembangkan dengan memberikan

motivasi atau dorongan kearah pertumbuhan yang sewajarnya dari potensi-potensi

tersebut.

60Cholil Umam, Iktishar Psikologi Pendidikan, (Surabaya: Duta Aksara Surabaya, 1998), h.34
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Jika dikomparasikan antara aliran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara,

seorang pakar pendidikan berkebangsaan Indonesia dengan beberapa aliran diatas

maka dapat disimpulkan bahwa aliran “Tutwuri Handayani” hampir sama dengan

aliran konvergensi dari William Stern yang berpendapat bahwa perkembangan anak

ditentukan oleh interaksi antara potensi-potensi bawaan yang dimiliki seorang anak

dengan lingkungannya61.

Kesimpulannya adalah bahwa perkembangan anak dalam segala aspek yang

dimilikinya selain dipengaruhi faktor internal berupa potensi yang dianugerahkan

tuhan kepadanya juga ditentukan oleh faktor eksternal yakni lingkungan tempat ia

tinggal. Seorang anak yang tinggal dalam lingkungan yang sehat dan potensial

mendukung mereka berkembang ke arah yang lebih baik akan menjadikannya pribadi

yang baik begitupun sebaliknya.

Berikut adalah tabel berkaitan dengan perkembangan peserta didik ditinjau

dari aspek fisik dan psikis.

Tabel 2.1.

Perkembangan peserta didik ditinjau dari segi fisik dan psikis

No. Aspek Segi Pisik Segi Psikis

1 2 3 4

1
Terjadinya
perubahan

Perubahan tinggi
badan/berat
badan/organ-organ
tubuh lain

Bertambahnya perbendaharaan
kata-kata. Matangnya kemampuan
berfikir, mengingat dan
menggunakan imajinasi kreatifnya

61Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,(Bandung: Rosyda Karya, 1994),
h.49
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1 2 3 4

2
Perubahan
dalam
proporsi

Proporsi tubuh berubah
sesuai dengan fase
perkembangannya

Perubahan imajinasi dari fantasi
ke realitas, perhatiannya dari
sendiri ke orang lain/teman
kelompok sebaya

3
Lenyapnya
tanda lama

Lenyapnya  kalenjar
kanak kanak  yang
terletak pada bagian
dada kelenjar pineal
pada bagian bawah
otak, gigi susu, dan
rambut-rambut halus

Masa mengoceh/meraba gerak–
geri kanak kanak/merangkak,
perilaku impulsive (dorongan
untuk bertindak sebelum berfikir)

4
Diperoleh
tanda-tanda
baru

Pergantian gigi,
karakteristik seks pada
usia remaja sekunder
(perubahan anggota
tubuh) dan primer
(menstruasi/mimpi
basah)

Rasa ingin tahu terutama yang
berhubungan dengan ilmu
pengetahuan, seks, nilai moral,
dan keyakinan beragama

5
Terjadinya
perubahan

Perubahan tinggi
badan/berat
badan/organ-organ
tubuh lain

Bertambahnya perbendaharaan
kata-kata. Matangnya kemampuan
berfikir, mengingat dan
menggunakan imajinasi kreatifnya

6
Perubahan
dalam
proporsi

Proporsi tubuh berubah
sesuai dengan fase
perkembangannya

Perubahan imajinasi dari fantasi
ke realitas, perhatiannya dari
sendiri ke orang lain/teman
kelompok sebaya

7
Lenyapnya
tanda lama

Lenyapnya kalenjar
kanak kanak yang
terletak pada Proporsi
tubuh berubah sesuai
dengan fase
perkembangannya

Masa mengoceh/meraba gerak-
gerik kanak- kanak/merangkak,
perilaku impulsive (dorongan
untuk bertindak sebelum berfikir)

8
Diperoleh
tanda–tanda
baru

Pergantian gigi,
karakteristik seks pada
usia remaja sekunder
(perubahan anggota
tubuh) dan primer
(menstruasi/mimpi
basah)

Rasa ingin tahu terutama yang
berhubungan dengan ilmu
pengetahuan, seks, nilai moral,
dan keyakinan beragama
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Dengan memperhatikan permisalan di atas, menjadi jelas bahwa pengetahuan

tentang perkembangan peserta didik dapat membantu pengembangan diri mereka dan

dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapainya62.

4. Karakteristik dan Perbedaan Peserta Didik.

Sebagai manusia yang berpotensi maka di dalam diri peserta didik ada suatu

daya yang dapat tumbuh dan berkembang di sepanjang usianya. Potensi peserta

didik sebagai daya yang tersedia, sedang pendidikan sebagai alat yang ampuh

untuk  mengembangkan daya itu. Bila peserta didik adalah sebagai komponen inti

dalam kegiatan pendidikan, maka merekalah sebagai pokok persoalan dalam

interaksi edukatif. Oleh karena itu untuk mengembangkan berbagai potensi-

potensi tersebut seorang pendidik terlebih dahulu harus memahami karakteristik

peserta didiknya dengan baik. Karakteristik yang harus dipahami tersebut

diantaranya adalah:

a. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas

sehingga ia merupakan insan yang unik. Potensi – potensi khas yang dimilikinya

ini perlu dikembangkan dan diaktualisasikan sehingga mampu mencapai taraf

perkembangan yang optimal.

b. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya, peserta didik

tengah mengalai perubahan – perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang

ditunjukkan kepada diri sendiri maupun diarahkan pada penyesuaian dengan

62Sutirna, Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013),
cet. Ke- 1, h..17.



46

lingkungannya.

c. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan

manusiawi. Sebagai individu yang sedang berkembang maka proses pemberian

bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada tingkat perkembangannya.

d. Peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

Dalam perkembangannya peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang

kearah kedewasaan. Di samping itu, dalam diri peserta didik juga terdapat

kecendrungan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain.

Karena itu, setahap demi setahap orang tua atau pendidik perlu memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri dan bertanggung jawab sesuai

dengan kepribadiannya sendiri63.

Menurut Sutari Imam Barnadib, Suwarno, dan Siti Mechati peserta didik

memiliki karakteristik tertentu yakni;

1. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung

jawab pendidik (Guru).

2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga

menjadi tanggung jawab pendidik.

3. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu

yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi, kemampuan

berbicara, anggota tubuh untuk bekerja, latar belakang sosial, latar belakang

63Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, h.40.
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biologis, serta perbedaan individual.

Bermacam- macam karakteristik peserta didik tersebut diatas harus dipahami

dengan baik oleh seorang pendidik agar proses pelaksanaan interaksi edukatif

menjadi mudah. Kegagalan-kegagalan menciptakan interaksi edukatif yang kondusif

berpangkal dari kedangkalan pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik

sebagai individu. Bahan, Metode, Sarana atau alat dan evaluasi tidak dapat berperan

lebih banyak bila pendidik mengabaikan aspek aspek peserta didik. Ini penting agar

dapat mempersiapkan segala sesuatunya secara akurat sehingga tercipta interaksi

edukatif yang kondusif, efektif dan efisien64.

Selanjutnya peserta didik selain mempunyai karakteristik yang unik juga

mempunyai perbedaan antara satu dengan lainnnya. Setiap anak merupakan pribadi

tersendiri atau pribadi unik, setiap anak berbeda di dunia ini tidak ada dua orang

anak yang benar–benar sama walaupun mereka anak kembar yang berasal dari satu

sel telur (Identical-twins) ini disebabkan karena perdedaan faktor indogen

(Pembawaan) dan exsogen (Lingkungan). Perbedaan tersebut meliputi segi jasmani,

intelegensi, sosial, bakat, minat, lingkungan dan lain–lain. Adanya perbedaan

individual ini mempunyai nilai yang besar bagi kemajuan hidup manusia. Kemajuan–

kemajuan dalam banyak lapangan hidup manusia justru ditimbulkan oleh orang–

orang yang mempunyai pendirian, kesanggupan dan pikiran yang orisinil yang lain

dari pada yang lain. Inisiatif persorangan yang mencapai jalan–jalan baru sering

64Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta Rineka
Cipta, 2005), h.52-53.
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membawa kebahagiaan kepada umat manusia walaupun pada mulanya mereka

kadang-kadang ditentang oleh orang lain65

Dalam tinjauan psikologis islam perbedaan individual tersebut dipandang

sebagai realitas kehidupan manusia yang sengaja diciptakan Allah untuk dijadikan

bukti kebesaran dan kesempurnaan ciptaan-Nya.

Secara garis besar perbedaan-perbedaan tersebut terklasifikasi menjadi dua

yaitu perbedaan secara vertikal dan perbedaan secara horizontal. Perbedaan vertikal

adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniyah, seperti bentuk, tinggi, besar,

kekuatan dan sebagainya. Sedangkan perbedaan horizontal adalah perbedaan

individu dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi,

tempramen dan sebagainya66.

Garry mengkategorikan perbedaan individual dimaksud ke dalam bidang–

bidang berikut:

1. Perbedaan fisik mencakup usia, tingkat dan berat badan, jenis kelamin,

pendengaran, penglihatan dan kemampuan bertindak.

2. Perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga dan

suku.

3. Perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap.

4. Perbedaan intelegensi dan kemampuan dasar.

65Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.83.

66Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, h.50.
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5. Perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah.

C. Penelitian Terdahulu/Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan referensi dan informasi awal dalam penulisan penelitian skripsi

ini maka penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang ada

relevansinya dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Srinirmawati, dengan judul penelitian Peranan Pendidikan Agama Islam

dalam meningkatkan Pengamalan Nilai Islam bagi peserta didik SMK

Swakarya Tolitoli, berkesimpulan bahwa: peranan Pendidikan Agama

Islam dalam meningkatkan pengamalan nilai Islam, peserta didik SMK

Swakarya Tolitoli cukup baik.

Faktor pendukung dan penghambat guru Pendidikan Agama Islam dalam

meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islam peserta didik SMK Swakarya Tolitoli,

yakni: faktor pendukung yaitu guru agama yang profesional dan kerjasama di

antara guru agama dan pengelola. Faktor penghambat, yaitu: Sebagian peserta

didik kurang beminat belajar agama dan fasilitas pembelajaran belum memadai.

Solusi yang dilakukan guru PAI dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan

pengamalan nila-nilai Islam peserta didik SMK Swakarya Tolitoli, yakni:

memaksimalkan pemberian motivasi kepada peserta didik, dan memaksimalkan

fasilitas pembelajaran PAI. Kemudian Implikasi dari kegiatan tersebut

diharapkan: 1) Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan agama Islam dapat

memberikan perubahan sikap dan tingkah laku pada peserta didik SMK Swakarya
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Tolitoli ke arah yang lebih baik dalam hubungannya dengan sesama manusia,

lingkungan dan Tuhan. 2) Pengamalan nilai-nilai Islam bagi peserta didik SMK

Swakarya Tolitoli dapat dikategorikan baik, karena peserta didik aktif beribadah

di sekolah dan aktif menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan menghargai

sesama peserta didik, disiplin serta hormat kepada guru. 3) Bentuk peranan guru

PAI dalam mengoptimalkan nilai-nilai Islam bagi peserta didik SMK Swakarya

Tolitoli adalah membentuk dan memperbanyak amalan dan nilai-nilai religius

kepada peserta didik dengan memberikan teladan dan menanamkan budaya islam

seperti mengucapkan salam bagi yang muslim, menghargai dan menghormati

orang lain dan sebagainya. 4) Kendala yang dihadapi merupakan cambuk untuk

terus berbuat dan berkarya dalam upaya mendidik dan mengajarkan nilai-nilai

Islam yang berhadapan dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi abad

ini.67

2. Ade Mahmudi, Pembinaan Pengamalan Ajaran Agama Islam Melalui

Kegiatan Rohis Di SMP Negeri 1 Ciputat, Skripsi, Tahun 1427 H./2006 M.

Hasil penelitian dari Ade Mahmudi berkesimpulan bahwa:

a. Pembinaan pengamalan ajaran agama Islam di SMP Negeri 1 Ciputat

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yaitu : pelaksanaan shalat berjamaah di

sekolah diantaranya shalat zuhur dan ashar berjamaah, pelaksanaan shalat sunnah

67Srinirmawati, Peranan Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan Pengamalan Nilai
Islam bagi peserta didik SMK Swakarya Tolitoli, (Tesis, UIN Alauddin Makassar, Program
Pascasarjana, 2012) h. xi.
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dluha dan rawatib, ceramah keagamaan, pengenalan baca tulis al- qur’an,

pembiasaan berinfaq dan bershadaqoh, perayaan hari-hari besar Islam dan

pengembangan seni budaya Islam seperti marawis, rebana puisi, nasid,

muhadoroh dan kaligrafi.

b. Secara umum pembinaan pengamalan ajaran agama Islam melalui kegiatan Rohis

berada pada katagori Cukup, bahkan ada satu aspek dari pembinaan tersebut

berada pada katagori tidak baik yaitu pada aspek pelaksanaan shalat sunnah. Hal

ini disebabkan karena waktu istirahat siswa sangat singkat (20 menit) sementara

kebutuhan untuk makan/jajan disaat istirahat. Sehingga siswa tidak memiliki

keluasan waktu untuk melakukan shalat sunnah. Juga belum adanya pembinaan

yang lebih menekankan pada kesadaran siswa untuk melasanakan shalat

sunnah.68

3. Nur Afni, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Perilaku

Keagamaan Peserta didik di SMP Negeri 5 Satu Atap Baraka Kecamatan

Batu Buntu Kabupaten Enrekang, Skripsi tahun 2017.

Adapun hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa: upaya guru Pendidikan

Agama Islam dalam membentuk perilaku keagamaan peseta didik di SMPN 5 Satu

Atap Baraka kec. Buntu Batu Kab. Enrekang adalah guru menggunakan metode

untuk membentuk perilaku keagamaan, guru melakukan pengelolaan kelas,

68Ade Mahmudi, Pembinaan Pengamalan Ajaran Agama Islam Melalui Kegiatan Rohis Di
SMP Negeri 1 Ciputat, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan
Pendidikan Agama Islam, 1427 H./2006 M.) h.82.
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mengenali perubahan emosi peserta didik, guru melihat dan memahami perilaku

keagamaan peserta didik, mengontrol peserta didik dalam menjaga perilaku

keagamaannya, pengembangan perilaku keagamaan melalui pelajaran Pendidikan

Agama Islam, memberikan hukuman69

Penetian terdahulu/penelitian yang relevan yang telah dikemukakn di atas

dalam bentuk skripsi dapat disimpulkan bahwa semuanya bercerita tentang

pengamalan agama Islam pada peserta didik dengan lokasi penelitian yang berbeda

oleh karena itu peneliti juga akan meneliti tentang pengamalan ajaran agama Islam

pada peserta didik dengan lokasi yang berbeda.

4. Fariz Azmi dengan judul penelitian Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam di

SMA Kota Banjarbaru untuk membentuk generasi muda yang islami sesuai

dengan tuntunan ajaran Islam untuk menyelamatkan generasi muda dari

bahaya arus globalisasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penanaman nilai agama Islam

dimulai dalam lingkungan keluarga melalui pembiasaan, sedangkan disekolah,

penanaman nilai keagamaan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa Islami.

Penelitian ini juga mengungkap tentang bahaya globalisasi di kalangan generasi

muda, sehingga direkomendasikan perlu adanya perhatian yang lebih spesifik dalam

menanamkan nilai-nilai agama dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat.

69Nur Afni, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Perilaku Keagamaan
Peserta didik di SMP Negeri 5 Satu Atap Baraka Kecamatan Batu Buntu Kabupaten Enrekang, Skripsi,
(UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam
2017) h. x.
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Penanaman nilai- nilai keagamaan yang Islami di sekolah diharapkan mampu

membentuk generasi yang Islami, yaitu misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penanaman nilai keagamaan tidak

hanya dilakukan di luar pembelajaran (ekstrakurikuler) tapi juga dalam proses

pembelajaran yang tepat untuk menumbuhkan pemahaman keberagamaan peserta

didik. Namun peneliti akan lebih fokus pada aspek kajian pengaruh latar belakang

peserta didik dan status sekolah terhadap pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam

peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Banjarmasin.
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BAB  III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif (qualitative research), yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.1

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bersifat atau memiliki

karakteristik bahwa pada dasarnya menyatakan keadaan sebenarnya atau

sebagaimana adanya dengan tidak mengubah dalam bentuk simbol-simbol atau

bilangan.2 Fokus dan ruang lingkup penelitian ini adalah Pengamalan Pendidikan

Agama Islam yang meliputi pembiasaan berhubungan dengan mengucapkan salam

pada waktu berangkat dan pulang sekolah, mencium tangan kepada orang tua pada

waktu akan berangkat dan pulang sekolah pada peserta didik di SD Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado.

Aktivitas penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri

sebagaimana dikemukakan Bogdan dan Biklen yaitu: (a) Latar alamiah sebagai

sumber data, (b) Penelitian adalah instrument kunci, (c) Penelitian dengan pendekatan

kualitatif cenderung menganalisa data secara induktif, (d) Makna yang dimiliki

1Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2005), h. 60.

2Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1996), h. 174.
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pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam

penelitian kualitatif.3

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data

dalam penelitian terdapat dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data

dari objek risetnya. Peneliti dalam hal ini adalah meneliti secara langsung tentang

keadaan situasi yang ada di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota

Manado.

Perolehan data primer ini dapat berupa wawancara dengan kepala sekolah

secara langsung, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan peserta didik serta

orang tua peserta didik juga dapat berupa catatan lapangan dari hasil obervasi

peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak

langsung dari objek yang diteliti. Misalnya keadaan sekolah yang informasinya

diperoleh dari luar sekolah.

Diharapkan dengan adanya kedua data ini, penulis dapat mendiskripsikan

3Bogdan R.C, dan Biklen S.K, Qualitatif Research For Educstional : An Introducation to
Theory and Method, (Boston : Allyn, 1992) h 82.
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tentang pengalaman Pendidikan Agama Islam pada peserta didik. Di samping peneliti

mengambil sumber Penelitian dari lapangan, peneliti juga mengambil sumber data

kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu

peneliti berusaha mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan cara membaca,

menyimpulkan dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini. Melalui

penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan teori-teori dan konsep yang

ditawarkan oleh para ahli lalu dianalisis dan diambil sebagai landasan teori dalam

pembahasan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan

jenis penelitian kualitatif, yaitu peneliti merupakan instrument utama (key instrument)

yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi (catatan atau arsip).

1. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung terhadap subjek atau lapangan yang di

teliti, seluruh data hasil pengamatan atau lapangan yang diteliti selanjutnya

dikumpulkan dan diklarifikasi menurut jenisnya yaitu tentang Pembiasaan pada

Pengamalan Agama Islam di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan

Kota Manado., kemudian data fisik operasional yaitu mengenai sarana dan prasarana,

gedung, perpustakaan dan sebagainya, serta data proses yaitu mengenai bagaimana

Pengamalan Pendidikan Agama Islam.
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2. Wawancara

Mengadakan Tanya jawab langsung (secara Lisan) dengan kepala sekolah SD

Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, guru Pendidikan

Agama Islam, siswa, orang tua serta pihak-pihak yang terkait apabila dibutuhkan.

Hal-hal yang diwawancarai adalah seputar Pengamalan Pendidikan Agama Islam di

SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado..

3. Dokumentasi

Selain menggunakan pengamatan dan wawancara, upaya untuk memperoleh

data dan informasi yang diharapkan dalam penelitian ini juga dilakukan melalui

pengkajian berbagai dokumen yang berhubungan dengan pengamalan pendidikan

agama Islam. Berbagai dokumen berupa struktur kelembagaan, program Sekolah,

rincian tugas, fungsi dan tanggung jawab prangkat sekolah, rencana kegiatan

sosialisasi pengamalan pendidikan agama Islam, materi sosialisasi pengamalan

pendidikan agama Islam, jadwal kegiatan sosialisasi pengamalan pendidikan agama

Islam  dan laporan yang dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam penelitian

ini.

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun studi dokumentasi

selama berada di lapangan dikumpulkan. Data yang diperoleh dari informan melalui

wawancara pada dasarnya masih bersifat emik, yakni berdasarkan pada sudut

pandang informasi sendiri. Oleh karena itu data ini, masih harus dianalisis dan

ditafsirkan oleh peneliti sehingga menjadi data yang lebih bersifat etik, yakni data

yang didasarkan pada sudut pandang peneliti. Sedangkan data yang diperoleh melalui
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observasi dan dokumentasi, masih perlu dideskripsikan terlebih dahulu menurut sudut

pandang peneliti untuk dianalisis berdasarkan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument utama adalah peneliti sendiri.

Peneliti merupakan alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk

kepentingan penelitian. Bogdan, K. & Bigdan, S.K. menjelaskan bahwa dalam

penelitian kualitatif sebagai instrument utama adalah peneliti sendiri (key instrument).

Dengan perannya sebagai instrument pengumpulan data, kualitas data yang

diharapkan untuk mengetahui seluk beluk manajemen kemitraan pada

penyelenggaraan program sangat bergantung pada peneliti sendiri. Namun dalam

melaksanakan pengumpulan data, peneliti didukung oleh adanya instrument skunder

yang terdiri atas foto, catatan dan dokumen yang berhubungan dengan fokus

penelitian.4

Moleong mengemukakan bahwa orang-orang sebagai instrument memiliki

senjata “dapat memutuskan” yang secara luwes dapat digunakannya serta dapat

menilai keadaan dan dapat mengambil keputusan.5

Sehubungan dengan peneliti sebagai instrument penelitian, Nasution lebih

jauh mengemukakan bahwa: 1) manusia sebagai instrument penelitian lebih cepat

bereaksi terhadap sumber dan lingkungan yang diperkirakan bermakna bagi peneliti,

2) peneliti sebagai instrument dapat menyesuaikan diri ke berbagai situasi dan dapat

4Bogdan dan Bigdan, Qualitatife Research for Education (Boston: Allyan and Bacon, 1992),
h. 121.

5Bogdan dan Bigdan, Qualitatife Research for Education, h. 19.
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mengumpulkan berbagai jenis data sekaligus, 3) suatu situasi merupakan keseluruhan

di dalam situasi dan peneliti sebagai instrument dapat menangkap seluk beluk situasi,

4) suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami hanya

dengan pengetahuan saja tetapi peneliti sering membutuhkan perasaan untuk

menghayatinya, 5) peneliti sebagai instrument dapat menganalisis data yang

diperoleh sehingga langsung ditafsirkan makna selanjutnya untuk menentukan arah

observasi, 6) peneliti sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan

data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu sehingga dapat digunakan sebagai

balikan untuk memperoleh informasi yang baru, dan 7) peneliti sebagai instrument

dapat menerima serta mengolah respon yang menyimpang bahkan yang bertentangan

untuk dapat digunakan agar dapat mempertinggi tingkat kepercayaan serta tingkat

pemahaman aspek yang diteliti.6

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejalan dengan pelaksanaan penelitian di lapangan.

Data yang diperoleh setiap kali melaksanakan penelitian dianalisis untuk dapat

mengetahui maknanya. Data hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi

terlebih dahulu dianalisis sebelum dijadikan acuan dalam penelitian. Hasil analisis ini

sangat bermanfaat terutama dalam menentukan rencana penelitian selanjutnya.

Data ini diorganisir sehingga satuan yang mengandung makna yang utuh dan

dapat berdiri sendiri. Lincoln dan Guba menyatakan satuan data memiliki dua

6J.L.Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1988), h. 52.
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karakteristik, yakni (1) satuan tersebut harus “heuristik” artinya mengarah pada satu

pengertian atau satu tindakan yang diperlukan oleh peneliti atau tindakan yang akan

dilakukannya dan satuan itu hendaknya menarik, (2) satuan itu hendaknya merupakan

sepotong informasi kecil yang dapat berdiri sendiri, artinya satuan tersebut harus

dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan selain pengertian umum dalam konteks

latar penelitian.7

Moleong mengemukakan bahwa analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti

yang disarankan oleh data.8

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut maka pelaksanaan analisis

data pada penelitian kualitatif dilaksanakan secara siklus yang dimulai dari

mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan membuat kategori.

Sejak awal penelitian sudah mulai dilakukan perincian arti, pola tingkah laku subjek,

penjelasan-penjelasan yang mungkin terjadi atau kausal serta mencatat

keteraturannya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model interaktif yang

proses pelaksanaannya terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan

7Lincoln dan Guba, Naturalistic Inquiry (Baverly Hills: Sage Publication, 1985), h. 345.

8Lincoln dan Guba, Naturalistic Inquiry, h. 103.
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kesimpulan/verifikasi.9

1. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan untuk memudahkan dalam membuat kesimpulan

terhadap data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Miles dan Huberman

mendefinisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis

yang bertujuan menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan,

mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisir data agar

lebih sistematis sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.10

Reduksi data dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis secara

teliti dan cermat terhadap semua catatan dan data lapangan sebab sangat mungkin

terjadi bahwa tidak semua data yang diperoleh dari lapangan relevan dengan fokus

penelitian sehingga data yang tidak memiliki relevansi dengan fokus penelitian harus

disisihkan dari kumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar penelitian mengacu pada

fokus penelitian sehingga hasilnya menjadi tajam dan terpercaya.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data dilakukan, kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan

adalah menyajikan data hasil analisis. Miles menjelaskan penyajian data sebagai

9Miles Mathew, Qualitative Data Analysis; Asovrcebook of New Methods (Beverly Hills:
Sage Peblication, 1992), h. 16.

10Miles Mathew, Qualitative Data Analysis; Asovrcebook of New Methods, h. 17.
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sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa

penyajian data dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena

yang terdapat dalam ruang lingkup penelitian sekaligus merencanakan tindakan untuk

mengantisipasinya.11

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk grafik, jaringan kerja, matriks,

tabel atau bentuk lainnya yang sesuai untuk data yang disajikan serta mudah

dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi

selanjutnya diproses dan dianalisis sehingga menjadi data yang siap disajikan yang

akhirnya menjadi kesimpulan hasil penelitian. Miles dan Huberman menjelaskan

bahwa kesimpulan pada awalnya masih longgar, tetap terbuka skeptis dan belum jelas

namun kemudian menjadi kesimpulan yang lebih rinci, mendalam dan mengakar

dengan kokoh seiring dengan bertambahnya data sehingga kesimpulan merupakan

suatu konfigurasi yang utuh.

E. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan internal dinyatakan dalam

keterpercayaan, validitas eksternal dinyatakan dalam keteralihan, kredibilitas

dinyatakan dalam ketergantungan dan objektivitas dinyatakan dalam ketegasan.

11Miles Mathew, Qualitative Data Analysis; Asovrcebook of New Methods, h. 17.
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Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas data

penelitian, peneliti menggunakan empat kriteria sebagai acuan standar validitas

seperti yang disarankan oleh Lincoln dan Guba yang meliputi: a) kredibilitas

(credibility), b) keteralihan (transferability), c) ketergantungan (dependability) dan d)

ketegasan (confirmability).12

1. Kredibilitas (credibility)

Kredibilitas (credibility) menggambarkan tingkat kepercayaan terhadap

penelitian terutama terhadap data dan informasi yang diperoleh. Pada penelitian ini,

teknik pemeriksaan kredibilitas dilakukan dengan: 1) perpanjangan keikutsertaan, 2)

ketekunan pengamatan, 3) triangulasi, 4) pengecekan sejawat, 5) kajian kasus

negative dan 6) pengecekan anggota.13

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Dengan keikutsertaan, peneliti memiliki kesempatan untuk memperoleh data

dan informasi yang dibutuhkan dengan memperluas lingkup kajian. Penelitian tidak

dilakukan dengan tergesa-gesa. Untuk itu waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan

data dimanfaatkan selama satu sampai dua bulan, hal ini membantu terciptanya

hubungan yang semakin baik antara peneliti dengan informan sebagai sumber data

sehingga tidak ragu dalam memberikan data.

b. Ketekunan Pengamatan

12Lincoln and Guba, Naturalistic Inquiry,, h. 347.

13Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi: Revisi, cet: 21, (Bandung: PT.
Rosdakarya, 2005), h. 175.
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Ketekunan pengamatan (persistent observation) dalam penelitian sangat

diperlukan untuk lebih memastikan kesahihan informasi yang diperoleh melalui

pertanyaan silang. Pengamatan lebih ditekankan pada tahapan yang memuat butir-

butir kesepakatan tentang tujuan dan proses pelaksanaan, dengan cara ini diharapkan

bahwa data yang diperoleh akan semakin tajam.

c. Triangulasi

Untuk meningkatkan kredibilitas data dapat dilakukan dengan triangulasi yang

meliputi sumber data, teknik pengumpulan data, penelitian lain yang relevan dan teori

yang berhubungan dengan penelitian.

Triangulasi sumber dilakukan dengan berupaya memperoleh data yang sama

dari sumber yang berbeda yang meliputi situasi dan informan yang tidak sama.

Sumber-sumber yang dimaksud terdiri atas pimpinan lembaga dan agen komunikasi

pembangunan. Sedangkan triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan

menggali data dari sumber yang sama tetapi dengan menggunakan teknik yang

berbeda.

Selain dengan kedua metode triangulasi tersebut untuk meningkatkan kredibilitas

data dilakukan dengan triangulasi penelitian dan triangulasi teori. Triangulasi ini

dilakukan atas dasar pemikiran bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa dengan

hanya bersandarkan pada satu teori melainkan memerlukan pembanding yang lain.

d. Pengecekan Sejawat

Kegiatan ini dilakukan dengan mendiskusikan temuan penelitian dengan

teman sejawat (peer debriefing). Melalui diskusi ini diperoleh control dan masukan
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jujur yang bermanfaat untuk memperbaiki kekeliruan peneliti yang mungkin terjadi

secara tidak sengaja. Pengecekan sejawat yang dilakukan menunjukkan bahwa

temuan penelitian sesuai dengan harapan dan tujuan membantu dalam menguatkan

keyakinan akan hipotesis penelitian.

e. Analisis Kasus Negatif

Analisis ini dilakukan untuk menguji kesimpulan dengan membuat suatu

kontras atau perbandingan antara dua rangkaian persoalan, atau antara dua orang,

peranan, kegiatan, situasi secara menyeluruh yang diketahui berbeda dalam beberapa

hal.14

Hal ini dilakukan untuk memperbaiki hipotesis kerja sebagai upaya meningkatkan

kredibilitas penelitian. Analisis kasus negatif dilakukan dengan mengumpulkan

temuan tentang adanya beberapa perbedaan peran agen komunikasi pembangunan di

Kantor Syariat Islam dengan agen komunikasi pembangunan yang bukan berasal dari

lembaga tersebut.

f. Pengecekan Anggota

Dengan mengajukan kembali temuan-temuan penelitian, para informan dapat

bertindak sebagai kelompok juri atau penentu yang menilai temuan-temuan dalam

sebuah kajian, baik satu persatu maupun secara kolektif.15

Temuan dalam penelitian perlu diajukan untuk dikonfirmasikan kembali

14Miles Mathew, Qualitative Data Analysis: Asovrcebook of New Methods, h. 440.

15Miles Mathew, Qualitative Data Analysis: Asovrcebook of New Methods, h. 453.
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dengan para informan yang pernah diajak berbicara dan diamati yang terdiri atas

Kepala Sekolah, dewan guru, staf, Siswa dan warga masyarakat yang terlibat

langsung dalam Pengamalan Pendidikan Agama Islam. Hal ini dimaksudkan untuk

memberikan kesempatan kepada informan untuk mengetahui hasil yang diperoleh

sebagai temuan penelitian dan memberikan tanggapan dan koreksi terhadap temuan

tersebut.

2. Keteralihan (transferability)

Yang dimaksud dengan keteralihan dalam penelitian kualitatif adalah

kemampuan untuk melihat kemungkinan hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam

situasi lain. Laporan hasil penelitian sedapat mungkin menyajikan uraian rinci yang

disusun secara teliti sehingga memudahkan pembaca dalam memahami konteks latar

dan situasi yang mungkin untuk menggeneralisasikan hasil penelitian pada situasi

yang berbeda. Dengan kata lain bahwa dengan deskripsi hasil penelitian secara

rinci, pembaca mampu menentukan kelayakan penerapan hasil penelitian tersebut

untuk situasi lain.

3. Ketergantungan (dependability)

Untuk memenuhi standar yang berlaku maka peneliti berupaya untuk bersikap

konsisten terhadap keseluruhan proses penelitian. Seluruh kegiatan penelitian ditinjau

ulang dengan memperhatikan data yang telah diperoleh dengan tetap

mempertimbangkan konsistensi dan realiabilitas data yang ada.

4. Ketegasan (confirmability)

Peneliti harus memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh dalam
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penelitian ini terjamin kepercayaannya dan diakui oleh orang banyak sebagai

gambaran objektivitas sehingga kualitas data dapat diandalkan (reliable). Untuk

memperoleh ketegasan terhadap data penelitian yang diperoleh, peneliti memberi

kesempatan kepada pihak agen komunikasi pembangunan untuk membaca laporan

penelitian sehingga kualitas data dapat dipertanggungjawabkan dan diandalkan sesuai

fokus dan sifat alamiah penelitian yang dilaksanakan.

a. Merumuskan Temuan

Berbagai temuan yang diperoleh dari hasil penarikan kesimpulan atau analisis

data dirumuskan menjadi prilaku agen komunikasi dalam menemukan data.

Kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat masih perlu diverifikasi selama

pelaksanaan penelitian melalui tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan

dengan mendiskusikannya dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan

intersubjektif. Dari hasil verivikasi ini kemudian dihasilkan suatu kesimpulan tentang

penerapan pengamalan pendidikan Agama Islam di SD Inpres Bunaken Kecamatan

Bunaken Kepulauan Kota Manado.

b. Menyusun Laporan penelitian

Laporan penelitian disusun berdasarkan daftar seluruh temuan yang diperoleh

selama pelaksanaan penelitian. Adapun teori-teori yang dipergunakan dalam

pemaparan tema tidak dimaksudkan sebagai intervensi data penelitian. Teori-teori

tersebut diperlukan sebagai penjelasan atau untuk membantu pemahaman terhadap

fenomena yang terjadi di lapangan.

Penulisan laporan dilakukan dengan menggunakan teknik seperti yang
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dianjurkan Spradely, yakni penulisan laporan secara bertahap dengan cara: a)

menyeleksi audience sehingga penulisan laporan sesuai dengan pedoman penyusunan

tesis, b) menyeleksi peran utama yang ingin disampaikan berdasarkan tema yang

ditemukan, c) membuat daftar topik yang akan dikemukakan dalam laporan, d)

menulis rancangan kasar masing-masing bagian dari tema, yakni hal- hal yang

berhubungan dengan kerangka-kerangka yang telah dibuat, e) menyempurnakan

kerangka dengan membuat sub-sub judul dari kerangka yang disusun, f) menyunting

rancangan kasar mengenai tata bahasa dan gaya penulisan setelah dikonsultasikan

dengan pembimbing, g) menulis bahagian pendahuluan sampai dengan kesimpulan,

dan h) menulis rancangan akhir serta pengetikan laporan.16

Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian mencakup Gambaran Umum SD

Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, sumber data,

prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data.

16Spradley, Participan Observasi, (New York: Holt Renehart and Wiston, 1980), h. 51.



69

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan

Kota Manado

1. Latar Belakang SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan

Kota Manado

SD Inpres Bunaken mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 1982 yang

merupakan perintis dari program pemerintah dan didukung pada waktu itu adalah

Hukum Tua Bunaken Bpk. Anthon Adrey.1 Memiliki Nomor Pokok Sekolah

Nasional (NPSN) dan N.S.S = 40102851 dan 101176005011.

Pejabat Kepala sekolah SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan

Kota Manado sejak berdirinya adalah :

a. Benyamin Jacobus (1982)

b. Ch. Laikun (1982-2008)

c. Aneke Kowel, S.Pd (2008-2018)

d. Plh. J. Tamboto, S.Pd (2018-2019)

e. S.M. Rumangu, S. Pd (2019-sampai sekarang)2

SD Inpres Bunaken terletak di Kelurahan Bunaken lingkungan III Kec.

Bunaken Kepulauan Kota Manado.

Propfil SD Inpres Bunaken Kecamatan Bubaken Kepulauan Kota Manado

1Ch. Laikun, Kepala Sekolah Periode 1982-2008, Wawancara, Kediaman Ch. Laikun
Bunaken lingk III, Bunaken, 30 Maret 2020.

2Dokumen: Profil Sekolah SD. Inpres Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota
Manado tahun 2020.
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yaitu sebagai berikut:

Status Sekolah : Negeri

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah

SK Izin Operasional : -

Tanggal SK : 1910-01-01

Alamat : Kel. Bunaken Lingk. III

Kabupaten/Kota : Manado

Propinsi : Sulawesi Utara

RT/RW : 0/0

Nama Dusun : III

Lintang/Bujur : 1.542100000000/124.839700000000

Layanan Keb. Khusus : Tidak Ada

SK Pendirian : -

Tanggal SK : 1981-07-01

Rekening BOS : 011.02.11.014033-4

Nama Bank : SULUTGO

Nama KCP/Unit : CALACA

Atas Nama : SD Inpres Bunaken

MBS : Tidak

Nomor Telp. : 082345025963

Nomor Fax : null

Email : inpressdbunaken@gmail.com
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Website : null3

Prasarana SD Inpres Bunaken Kecamatan Bubaken Kepulauan Kota

Manado yaitu sebagai berikut:

Tabel: 4.1

Prasarana SD Inpres Bunaken Kecamatan Bubaken Kepulauan Kota
Manado Tahun 2020

No. Jenis Prasarana Nama Ruang Lant Panj Lebar

1 2 3 4 5 6 7

1. Ruang Guru Bangunan SD Bunaken R. Guru 1 8.0 7.0
2. Kamar Mandi/WC Siswa Bangunan SD Bunaken R. WC/Toilet 1 5.0 6.0
3. Kamar Mandi/WC Siswa Bangunan SD Bunaken R. WC/Toilet 1 4.0 3.0
4. Ruang Teori/Kelas Bangunan SD Bunaken R. Kelas I 1 8.0 7.0
5. Ruang Teori/Kelas Bangunan SD Bunaken R. Kelas II 1 8.0 7.0
6. Ruang Teori/Kelas Bangunan SD Bunaken R. Kelas III 1 8.0 7.0
7. Ruang Teori/Kelas Bangunan SD Bunaken R. Kelas IV 1 8.0 7.0
8. Ruang Teori/Kelas Bangunan SD Bunaken R. Kelas V 1 8.0 7.0
9. Ruang Teori/Kelas Bangunan SD Bunaken R. Kelas VI 1 8.0 7.0

10. Ruang Kepala Sekolah Bangunan SD Bunaken R. Kep. Sek 1 7.0 5.0
11. Ruang Perpustakaan Bangunan SD Bunaken R. Perpus 1 8.0 7.0
Sumber Data: Dokumen: Profil SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken

Kepualauan, Kota Manado tahun 2020.

Tabel 4.1 tentanga Prasarana SD Inpres Bunaken Kecamatan Bubaken

Kepulauan Kota Manado Tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 11 jenis prasarana

SD Inpres Bunaken Kecamatan Bubaken Kepulauan Kota Manado pada Tahun

2020 di mana 11 jenis prasana itu terdiri dari 1 ruang guru, 2 kamar mandi/wc

siswa, 6 ruang teori/kelas 1 ruang kepala sekolah dan 1 ruang perpustakaan.

Jika dilihat dari luas ruangan maka ruangan teori/kelas yang terluas karena

rata-rata 6 ruang teori/kelas adalah 8 m2 x 7 m2 sedangkan ruang yang terkecil adalah

ada ruang WC yang hanya berukuran 4 m2 x 3 m2.

3Dokumen: Profil Sekolah SD. Inpres Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota
Manado tahun 2020.
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2. Visi dan Misi SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan

Kota Manado

Adapun yang menjadi visi dan misi dari SD Inpres Bunaken Kecamatan

Bunaken Kepulauan Kota Manado adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadikan SD Inpres Bunaken baik dalam mutu, cerdas, kreatif, berdaya
saing tinggi dalam IPTEK dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi:

a. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana

b. Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mengimbangi globalisasi

c. Mewujudkan sekolah sebagai pusat kebudayaan4

3. Keadaan Guru dan Siswa SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken

Kepulauan Kota Manado

a. Keadaan Guru

Lembaga pendidikan tidak lepas dari dua unsur yaitu unsur pendidik dan

peserta didik. Suatu lembaga dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan apabila

mempunyai dua unsur pokok dalam proses pendidikan dan pengajaran, yaitu

pendidik dan peserta didik. Adapun tenaga pendidik di SD Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado berjumlah 8 orang yaitu guru satu

orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 1 orang guru mata pelajaran. Untuk

jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

4Dokumen, Profil Sekolah SD. Inpres Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota
Manado.
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Tebel: 4.2

Keadaan Guru SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota
Manado Tahun Pelajaran 2019-2020

No. Nama/NIP L/P NIK/NUPTK Jenis Status

1 2 3 4 5 6

1.
Sintje Martha Rumangu

196303191984062001
P

7171014608590001

1651741642300032
Kep
Sek

PNS

2.
Anita Lunggala

19740112200801201
P

7201100528400011

0444752653300032
Guru
Kelas

PNS

3.
Yeni Mona

197007092008012018
P

7171011005400200

9041748650300043
Guru
Kelas

PNS

4.
Hadidjah. I. Sabihi

196303081994035005
P

7201100538780000

1640741643300042
Guru
Kelas

PNS

5.
Fransisco Matahari

198411102010011004
L

7172021011840002

1442762663200003
Guru
Kelas

PNS

6.
Johnviser V. Terrok

19811062015091001
L

710215060810001

-
Guru
Kelas

CPNS

7.
Nurmaya Matoangin

-
P

71710051954477

1055749655300003
Guru
Kelas

Honor
daerah

8.
Erwin B. Bansaleng

-
L

7171011006920001

-
Guru

Mapel
Guru

Honor

Sumber Data: Dokumen/Profil SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado tahun 2020.

Tabel 4. 2 di atas tentang Keadaan Guru SD Inpres Bunaken Kecamatan

Bunaken Kepulauan Kota Manado Tahun Pelajaran 2019-2020 menunjukkan

bahwa dari 8 orang guru 5 orang termasuk kepala sekolah adalah berstatus PNS, 1

orang CPNS yakni sudah memiliki NIP dan 2 orang berstatus Non PNS yaitu 1

orang berstatus Guru Daerah Tk.II Kabupaten dan 1 orang lagi berstatus sebagai

Guru Honor sekolah.

Rombongan belajar di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan

Kota Manado Tahun Pelajaran 2019-2020 adalah sebagai berikut:
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Tebel: 4.3

Rombongan Belajar SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado Tahun Pelajaran 2019-2020

No. Nama Tingkat Prasarana Guru/Wali Kurikulum

1 2 3 4 5 6

1. Kelas I 1 Ruang Kelas 1 Anita Lunggala Kurikulum SD 2013

2. Kelas II 2 Ruang Kelas 2 Johnvisher V. Terrok Kurikulum SD 2013

3. Kelas III 3 Ruang Kelas 3 Nurmaya Matoangin Kurikulum SD 2013

4. Kelas IV 4 Ruang Kelas 4 Fransisco Matahari Kurikulum SD 2013

5. Kelas V 5 Ruang Kelas 5 Erwin Billy Bansaleng Kurikulum SD 2013

6. Kelas VI 6 Ruang Kelas 6 Yeni Mona Kurikulum SD 2013

Sumber Data: Dokumen/Profil SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa ada 6 rombongan

belajar di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado dan

masing-masing rombongan memiliki seorang wali kelas dengan ruang belajar

yang berbeda antara satu rombongan belajar dengan rombongan belajar lainnya

dan menggunakan kurikulum SD tahun 2013.

b. Keadaan Siswa

Peserta didik yang terdaftar pada SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken

Kepulauan Kota Manado berasal dari lingkungan di sekitar sekolah. Peserta didik

SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado tahun pelajaran

2019/2020 berjumlah 89 orang. Keseluruhan jumlah siswa tersebut dibagi dalam 6

kelas yaitu:



75

Tabel: 4.4

Keadaan Peserta Didik SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado Tahun Pelajaran 2019-2020 Tahun Pelajaran 2019-2020

No. Kelas Jumlah

1 2 3

1 I 18 orang

2 II 11 orang

3 III 14 orang

4 IV 19 orang

5 V 13 orang

6 VI 14 orang

Jumlah Total 89

Sumber Data: Dokumen/Profil SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4.4 tentang Keadaan Peserta Didik SD Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado Tahun Pelajaran 2019-2020 Tahun

Pelajaran 2019-2020, jumlah secara keseluruhan peserta didik tahun pelajaran

2019/2020 adalah 89 orang dengan jumlah peserta didik yang terbanyak ada di

kelas IV yaitu sebanyak 19 orang dan yang paling sedikit ada di kelas II yaitu

sejumlah 11 orang.

Tabel: 4.5

Keadaan Peserta Didik SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado tahun 2020 menurut Jenis Kelamin

No. Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4 5

1. I 9 9 18

2. II 4 7 11
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1 2 3 4 5

3. III 5 9 14

4. IV 9 10 19

5. V 7 6 13

6. VI 9 5 14

Jumlah 43 46 89

Sumber Data: Dokumen/Profil SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado tahun 2020.

Tabel 4.5 di atas tentang Keadaan Peserta Didik SD. Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado tahun 2020 menurut Jenis Kelamin

yaitu jumlah peserta didik dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang dan peserta

didik dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 46 orang. Bila dibanding antara jenis

kelamin laki dan jenis kelamin perempuan maka jumlah peserta didik jenis kelamin

perempuan lebih banyak 3 orang dari jenis kelamin laki-laki.

Tabel: 4.6

Keadaan Peserta Didik SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado tahun 2020 Tahun Pelajaran 2019-2020 menurut

Penganut Agama

No. Kelas Islam Protestan Katolik Hindu Budha Konghucu Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. I 10 8 - - - - 18

2. II 6 5 - - - - 11

3. III 4 10 - - - - 14

4. IV 4 15 - - - - 19

5. V 4 9 - - - - 13

6. VI 6 8 - - - - 14

Jumlah 34 55 - - - - 89

Sumber Data: Dokumen/Profil SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado tahun 2020.
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Tabel 4.6. tentang Keadaan Peserta Didik SD. Inpres Bunaken Kecamatan

Bunaken Kepulauan Kota Manado tahun 2020 Tahun Pelajaran 2019-2020 menurut

Penganut Agama menunjukkan bahwa dari enam penganut agama yang diakui oleh

pemerintah Republik Indonesia maka peserta didik yang ada di SD. Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado tahun 2020 hanya ada penganut

agama Islam dan Kristen Protestan, dengan rincian penganut agama Islam

berjumlah 34 orang dan penganut agama Kristen Protestan 55 orang.

Jika dilihat dari data pada tabel 4.4 tersebut maka 2 tahun belakangan yaitu

tahun pelajaran 2017/2018 dan tahun pelajaran 2018/2019 jumlah peserta didik

yang beragama Islam lebih banyak dibanding dengan jumlah peserta didik

beragama lain yaitu untuk kelas II perbandingannya 6 orang beragama Islam dan

5 orang beragama Kristen Protestan dan kelas I jumlah peserta didik beragama

Islam 10 orang beragama Islam dan 8 orang peserta didik beragama Kristen

Protestan.

B. Hasil Penelitian

Pengamalan ajaran Agama Islam peserta didik di SD Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado.

Berasarkan dokumen profil SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken

Kepulauan Kota Manado bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SD

2013, begitu juga sesuai dengan informasi dari guru Pendidikan Agama Islam

juga menggunakan kurikulum SD/MI 20135.

5Nurmaya Matoangin, Guru PAI SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, Wawancara, Ruang Guru SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, 17 Pebruari 2020.
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Lingkup materi Pendidikan Agama Islam meliputi beberapa aspek. Islam

sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup

yang luas diantaranya, lingkup keyakinan (akidah), lingkup norma, (syariat),

muamalat, dan perilaku (akhlak).

Adapun pembiasaan pengamalan pada Pendidikan Agama Islam di SD

Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado yaitu:

1. Pengamalan menebarkan Salam

Salam merupakan doa yang diberikan orang muslim kepada saudaranya

muslim yang lain ketika bertutur sapa. Oleh karena itu, mengucapkan salam

merupakan sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw., dan menjawabnya adalah

wajib. Sedangkan bersalaman atau berjabat tangan adalah bentuk keakraban atau

salah satu bentuk menjaga silaturahim terhadap sesama muslim.

Pengamalan di dalam menebarkan salam di SD Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota dilakukan oleh seluruh warga sekolah,

mulai dari kepala sekolah, guru, peserta didik walaupun bentuk kata salam yang

digunakan tidak seperti yang anjurkan oleh Nabi Muhammad saw., yaitu hanya

mengucapkan “selamat pagi” atau “selamat siang” tapi jika dalam pelajaran

Pendidikan Agama Islam maka harus menggunakan salam seperti yang dianjurkan

oleh Nabi Muhammad saw., yaitu “Assalamu ‘alaikum warahmatullah wa

barakatuh”.6

Salam ini dibiasakan pada waktu:

6Nurmaya Matoangin, Guru PAI SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, Wawancara, Ruang Guru SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, 12 Maret 2020.
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a. Warga sekolah datang ke sekolah.
b. Sebelum guru memulai dan menyudahi pelajaran.
c. Warga sekolah masuk dan keluar perpustakaan
d. Warga sekolah masuk dan keluar kantor dan ruang guru.
e. Warga sekolah masuk dan keluar kantin sekolah.7

Pengamalan pembiasaan mengucapkan salam ini juga diwajibkan kepada

setiap peserta didik pada waktu mereka akan berangkat dari rumah ke sekolah dan

balik dari sekolah ke rumah. Orang tua peserta didik menyatakan bahwa: Kadang

anaknya belum sempat mengucapkan salam pada waktu akan berangkat ke

sekolah maka orang tuanya mengingatkan untuk mengucapkan salam, dan kadang

belum masuk ke pintu rumah sudah berteriak keras mengucapkan salam

“Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh” pada waktu balik dari sekolah

ke rumah.8

Peneliti sempat bertanya kepada salah satu peserta didik tentang

pengamalan membiasakan mengucapkan salam, jawabannya adalah: jika ketemu

dengan orang yang ada di jalan pada waktu akan berangkat ke sekolah atau pulang

dari sekolah maka biasanya dia mengucapkan selamat pagi atau selamat siang tapi

kalau dia tahu bahwa dia beragama Islam maka dia mengucapkan “assalamu

alaikum”.9

2. Pengamalan Pembiasaan Hidup Bersih

7Sintje M. Rumangu, Kepala Sekolah SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado, Wawancara, Ruang Guru SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado, 09 Maret 2020.

8Sumirdat Paputungan, Orang tua peserta didik SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado Kelas IV, Wawancara, Kediaman Orang tua peserta didik, 14 Maret
2020.

9Wahyu Sula, Peserta didik kelas V SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, Wawancara, Ruang Kelas V SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, 12 Maret 2020.
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Tentang pentingnya kebersihan, Islam telah mengajarkan, diantaranya

yaitu dalam hikmah berwudhu. Ini menunjukkan bahwa kebersihan mendapatkan

kedudukan yang penting dalam Islam. Pembiasaan hidup bersih di SD Inpres

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota dilakukan oleh seluruh warga

sekolah. Pembiasaan yang dilakukan di antaranya yaitu:

a. Warga sekolah dianjurkan untuk selalu membuang sampah pada
tempatnya.

b. Warga sekolah hendaknya selalu mencuci tangan setiap sebelum dan
sesudah makan.

c. Para peserta didik dibiasakan mejaga kebersihan kelas.
d. Warga sekolah dibiasakan menjaga kebersihan diri dan lingkungan,

seperti melakukan pagi bersih sebelum masuk ke dalam kelas.
e. Para peserta didik diperiksa kebersihan kuku, telinga dan rambutnya

setiap hari jum’at.
f. Kegiatan kebersihan lingkungan sekitar sekolah pada momen-momen

tertentu, seperti sebelum peringatan 17 Agustusan dan momen-momen
lainnya.10

Kebersihan di rumah hal ini menjadi tanggung jawab orang tua namun

biasanya orang tua menyuruh kepada anaknya untuk menyapu baik di dalam

rumah sendiri ataupun dipekarangan rumah.

Biasanya kalau pada sore hari saya menyuruh kepada anak saya untuk
menyapu pada bagian dalam rumah atau membersihkan daun pohon yang
banyak berjatuhan di bagian pekarangan rumah.11

Hidup bersih termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana seorang

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari harus bersih oleh karena itu salah satu

orang tua peserta didik mengatakan bahwa: walaupun saya selaku orang tua sibuk

10Sintje M. Rumangu, Kepala Sekolah SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado, Wawancara, Ruang Guru SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado, 09 Maret 2020.

11Ismanto Derek, Orang tua peserta didik kelas V SD. Inpres Bunaken Kecamatan
Bunaken Kepulauan Kota Manado, Wawancara, Kediaman orang tua peserta didik SD. Inpres
Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, 14 Maret 2020.
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mengurus rumah tangga tetapi selalu saya berusaha untuk mengingatkan kepada

anak saya agar mandi pagi sebelum berangkat sekolah.12

Selaku peneliti memahami dan mengerti pernyataan ibu peserta didik ini

karena kondisi daerah Bunaken adalah daerah kepulauan dimana kadang

persoalan air adalah hal yang kadang sulit untuk diperoleh apalagi jika musim

kemarau.

3. Pengamalan Pembiasaan Disiplin Belajar

Belajar merupakan akhlak baik yang perlu dibiasakan. Dalam pembiasaan

disiplin belajar, SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota. Guru

melakukan kontrol dengan bekerja sama dengan orang tua siswa untuk memantau

kegiatan siswa di rumah terkait pembiasaan belajar diwaktu-waktu belajar.13

Disiplin yang terbina akan sulit diubah, karena telah menyatu pada

pribadinya. Dengan terbinanya sikap disiplin yang sudah tertanam pada diri

peserta didik, maka peserta didik akan mempunyai rasa tanggung jawab sebagai

seorang siswa yaitu belajar, sehingga selanjutnya mereka akan melakukannya

tanpa mengalami kesulitan dan paksaan.

Oleh karena itu, belajar perlu dijadikan kebiasaan sehingga jika peserta

didik tidak belajar, mereka akan merasa ada sesuatu yang hilang, yang kemudian

harus mereka lakukan.

4. Pengamalan Pembiasaan Akhlak Diri dan Orang Lain

12Suryadi Tekol, Orang tua peserta didik kelas V SD. Inpres Bunaken Kecamatan
Bunaken Kepulauan Kota Manado, Wawancara, Kediaman orang tua peserta didik SD. Inpres
Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, 14 Maret 2020.

13Nurmaya Matoangin, Guru PAI SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, Wawancara, Ruang Guru SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, 12 Maret 2020.
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Akhlak diri dan orang lain maksudnya yaitu menjaga perilaku perilaku

yang tidak baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, apalagi daerah Bunaken

Kota Manado di mana daerah ini adalah daerah pariwisata yang tentunya memiliki

dampak terhadap kehidupan termasuk dampak kepada peserta didik di SD Inpres

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado misalkan tidak ghibah,

tidak mencuri, selalu berkata jujur, tidak sombong dan lain-lain. Pembiasaan ini

dilaksanakan di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota

Manado dengan melibatkan peserta didik secara aktif, di mana antara peserta

didik satu sama lain saling mengawasi dan mengingatkan jika yang lain

melakukan kesalahan. Setiap peserta didik jika mengetahui ada peserta didik

lainnya yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan akhlak yang baik misalnya

menucapkan kata makian, mengambil barang yang bukan milikinya, atau bercerita

sesuai yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka peserta didik yang

mengetahui hal ini akan menyampaikan kepada guru.14

Pembiasaan akhlak di atas adalah pembiasaan akhlak yang termasuk dalam

bentuk rutin. Untuk bentuk yang berkala disesuaikan dengan materi PAI masing-

masing kelas. Misalkan materi PAI kelas I tentang adab buang air baik itu buang

air kecil maupun buang air besar, meliputi doa masuk dan keluar kamar kecil,

mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar, tidak bersuara

ketika di kamar kecil dan lain sebagainya. Untuk adab buang air kecil dan buang

air besar biasanya dalam awal pembiasaan pengamalannya selama 1 pekan dan

14Nurmaya Matoangin, Guru PAI SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, Wawancara, Ruang Guru SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, 12 Maret 2020
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pembiasaan tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari, dan utuk materi lainnya

disesuaikan kebutuhan.15

Pembiasaan akhlak perlu diberikan kepada peserta didik SD. Inpres

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado agar peserta didik dapat

menjalani perannya sebagai khalifah di bumi yang selalu berpegang pada akhlaqul

karimah, karena dengan akhlaqul karimah, peserta didik akan dapat hidup

berdampingan dengan masyarakat dan alam yang bersifat selaras, serasi, dan

seimbang.

C. Pembahasan Penelitian

Arah dari Pendidikan Agama Islam yaitu lebih ditujukan untuk

membentuk kepribadian (muslim) peserta didik. Pribadi muslim yang penuh

dengan akhlak atau moral (etika) yang baik dalam pergaulan kehidupan. Metode

pengajarannya semestinya tidak hanya sekedar memberikan hapalan materi-materi

pendidikan Agama Islam sehingga nantinya tercipta manusia yang mandiri dalam

kehidupannya, yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pengamalan merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan,

atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik

perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Dengan demikian,

Pengamalan Pendidikan Agama Islam merupakan proses penerapan pembiasaan

kepada peserta didik untuk terbiasa berpikir dan bersikap sesuai dengan ajaran

15Nurmaya Matoangin, Guru PAI SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, Wawancara, Ruang Guru SD. Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado, 12 Maret 2020
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agama Islam.

Pembiasaan pada pendidikan anak sangatlah penting, khususnya dalam

pembentukan pribadi dan akhlak. Pembiasaan agama akan memasukkan unsur-

unsur positif pada perkembangan anak. Semakin banyak pengalaman agama yang

didapat anak melalui pembiasaan, maka semakin banyak pula unsur agama dalam

pribadinya, dan semakin mudah ia memahami ajaran agama.

Pembiasaan Pengamalan sangat tepat diterapkan pada anak usia sekolah

dasar. Hal ini disebabkan karena pada usia ini anak tumbuh dan berkembang

menjadi mumayyiz (bisa membedakan), mulai bisa menalar, memahami, dan

mengetahui, sementara fitrahnya masih tetap suci dan beban pikirannya belum

seberat beban pikiran yang menggelayuti kaum remaja dan orang dewasa. Oleh

karena itu, pembiasaan yang baik perlu diterapkan agar kelak bisa menjadi

kebiasaannya di waktu dewasa.

Tidak diragukan bahwa mendidik dan membiasakan anak sejak kecil

paling menjamin untuk mendapatkan hasil. Sedangkan mendidik dan melatih

setelah dewasa sangat sukar untuk mencapai kesempurnaan.

1. Pengamalan menebar salam

Menebar salam adalah salah satu sunnah Muhammad saw. SD. Inpres

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado sesuai dengan data guru

dan peserta didiknya terdiri dari penganut agama Islam dan Kristen Protestan oleh

karena itu hal ini menjadi kendala juga tantangan tersendiri bagi peserta didik

dalam menebarkan salam sesuai dengan sunnah Rasulullah saw., walaupun secara

aturan adat kebiasaan dalam menyampaikan salam bisa saja tidak melafalkan
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dengan kalimat “assalamu alaikum warahmatullah wa barakatuh” tetapi hanya

melafalkan dengan kalimat “selamat pagi, selamat siang atau selamat malam”.

Namun hal ini menjadi tidak efektif dalam menerapkan apa yang didapat oleh

peserta didik dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di mana di dalamnya

dianjurkan dalam menebarkan salam melafalkan “assalamu alaikum

warahmatullah wa barakatuh”

Keseharian peserta didik kadang juga dalam perrtemuan tertentu jika salah

seorang guru yang non muslim dalam menyampaikan salam dengan niat untuk

menghormati penganut peserta didik yang beragama Islam dengan melafazkan

“assalamu alaikum warahmatullah wa barakatuh” maka berdasarkan aturan

agama Islam dijawab dengan lafaz “wa alainas-salam”

2. Pengamalan Pembiasaan Hidup Bersih

Pembiasan hidup bersih adalah hal yang prinsip dalam agama Islam. Oleh

karena itu upaya dari orang tua peserta didik untuk membiasakan anaknya

menyapu ruang tamu dan pekarangan rumah adalah hal yang seharusnya

dilakukan agar kelak nanti peserta didik tersebut sudah terbiasa dari kecil dengan

cara hidup yang bersih dan nanti setelah dewasa kebiasaan itu akan dilakukannya

lagi karena sudah terbiasa sejak dini.

Kondisi daerah pulau Bunaken kecamatan Bunaken Kepulauan Kota

Manado adalah daerah di mana pada musim tertentu yaitu pada musim kemarau

agak sulit mendapatkan air bersih oleh karena itu hal ini menjadi kendala

tersendiri bagi orang tua peserta didik dalam menyiapkan air bersih pada waktu

pagi kepada anaknya namun karena hal ini sudah menjadi hal yang biasa bagi
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anak-anak yang hidup di kepulauan dengan cara mandi dengan asin. Air asin

adalah air yang suci dan mensucikan, namun dari segi kebiasaan masyarakat di

mana pengunaan air jika mandi adalah dengan air tawar, jika menggunakan air

asin maka akan berbekas pada bagian tubuh yaitu terasa gerah dan pada bagian

tubuh akan kelihatan bercak garam.

Di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado

yang menjadi kendala adalah fasilitas toilet atau WC. Jika ada peserta didik yang

akan buang air besar maka peserta didik tersebut berusaha mencari rumah yang

ada disekitar lokasi SD Inpres Bunaken tersebut atau ke rumah peserta didik

tersebut.

3. Pengamalan Pembiasaan Disiplin Belajar

Pembiasaan pengamalan disiplin dalam belajar merupakan suatu hal yang

sangat sulit pada masa kini hal ini banyak dipengaruhi dengan kondisi masyarakat

pada umumnya di mana banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain:

banyak anak yang sudah terpengaruh dengan gadget di dalamnya banyak

permainan yang menghabiskan waktu anak-anak dengan permainan dengan

gadget.

Orang tua peserta didik juga karena kondisi mata pencaharian mereka yang

lebih banyak hidup dilaut maka perhatian orang tua kadang tidak terpokus dalam

mengingatkan anaknya untuk belajar tapi disisi lain karena adanya kerja sama

guru dan orang tua maka hal ini bisa terhindarkan walaupun kadang hal ini juga

tidak berjalan secara efektif dan efisien karena jumlah orang tua peserta didik

yang cukup banyak maka kadang terlewati.



87

Kondisi daerah kepualaun juga berbeda dengan daerah daratan dimana

kadang penerangan di rumah agak sulit karena biasanya kondisi listrik mati. Oleh

karena itu ini juga menjadi salah satu faktor kendala terhadap peserta didik dalam

melakukan pembiasaan belajar di rumah.

4. Pengamalan Pembiasaan Akhlak Diri dan Orang Lain

Pembiasaan pengamalan akhlak karimah bagi peserta didik di SD Inpres

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado juga banyak kendalanya

antara lain kondisi masyarakat daerah kepulauan Bunaken di mana sudah menjadi

rahasia umum yaitu ucapan yang keluar dari mulut masyarakat sudah menjadi

kebiasaan yang keluar itu adalah makian dengan menyebut nama-nama binatang.

Hal ini tidak mengenal usia apakah masi kanak-kanak, remaja, dewasa atau

sekalipun orang tua, oleh karena itu dalam pengamalan pembiasaan akhlak karima

yang berhubungan dengan bertutur kata yang sopan dan santun bagi peserta didik

di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepualauan Kota Manado menjadi

sulit untuk diamalkan.
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BAB  V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab

sebelumnya maka pada bagian ini penulis akan kemukakan ringkasan sebagai

kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengamalan ajaran agama Islam bagi peserta didik di SD Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan yaitu dengan cara pembiasaan terhadap hal-

hal yang berhubungan khususnya dengan mengucapkan salam, hidup bersih,

disiplin belajar dan pembiasan akhlak yang baik pada diri sendiri dan orang

lain.

2. Kendala dan solusi terhadap pengamalan ajaran agama Islam di SD inpres

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado yaitu: peserta didik

di SD inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado terdiri

dari masyarakat penganut agama Islam dan agama Kristen oleh karena

ucapan salam yang diucapkan kadang “assalamu alaikum warahmatullah wa

barakatuh” dan kadang dengan ucapan “selamat pagi, selamat siang atau

selamat malam”. Karena telak SD inpres Bunaken Kecamatan Bunaken

Kepulauan Kota Manado adalah daerah kepulauan salah satu kendalanya

adalah air bersih maka kadang peserta didik mandi dengan air asin. Peserta

didik juga sangat dipengaruhi oleh permainan digadget sehingga kebiasaan
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belajar sangat terpengaruh. Kebiasaan ucapan yang keluar dari mulut dalam

kehidupan sehari-hari adalah ucapan makian, maka dalam pembiasaan

pengamalan akhlak dalam bertutur kata juga dipengaruhi oleh lingkungan

hidup peserta didik.

B. Saran-Saran

Setelah mendalami hasil penelitian, yang dilakukan di SD Inpres Bunaken

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Mando maka penulis mengemukakan beberapa

saran, yaitu sebagai berikut:

1. Diharap kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan fasilitas sekolah dasar

Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepualauan Kota Manado yaitu berupa

pengadaan toilet/WC dan air bersih, agar peserta didik dapat terfasilitasi jika

akan buang air kecil ataupun air besar.

2. Pembiasaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengamalan pendidikan

agama Islam harus terus diupayakan demi menanamkan nilai-nilai pendidikan

agama Islam pada peserta didik.

3. Sehubungan dengan kondisi daerah tempat penelitian penulis, yaitu Pulau

Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado merupakan daerah

wisata dunia, maka diharapkan kepada semua pihak terutama orang tua peserta

didik tetap menjaga akhlak/moral anaknya.
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4. Dorongan untuk belajar di rumah dan fasilitas dalam belajar sebaiknya

pemerintah khususnya PLN harus berupaya tetap menjaga fasilitas penerangan

ini.
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Lampiran: 3

PEDOMAN OBSERVASI

Nama : Siti Utari Lamangga
NIM : 16.2.3.109
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Skripsi : Pengamalan Ajaran Agama Islam Pada Peserta Didik Di SD Inpres

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado

Hal-hal yang diobservasi di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota
Manado.

1. Bagaimana kondisi SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota
Manado?

2. Bagaimana fasilitas SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota
Manado?

3. Bagaimana keadaan guru SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado?

4. Bagaimana keadaan peserta didik SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado?

5. Kurikulum yang digunakan di SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado?

6. Bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Inpres Bunaken
Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado?

7. Bagaimana hubungan antara guru dan orang tua peserta didik di SD Inpres
Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado?
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Lampiran: 4

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sitti Utari Lamangga
NIM : 16.2.3.109
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Skripsi : Pengamalan Ajaran Agama Islam Pada Peserta Didik Di SD Inpres

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado

1. Apakah ada profil SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken Kepulauan Kota
Manado?

2. Bagaimana hubungan kepala SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado dengan sesepuh SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado yang ada di Pulau Bunaken?

3. Bagaimana tanggapan kepala SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado terhadap kegiatan pembiasaan pengamalan ajaran
agama pada peserta didik di SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado?

4. Bagaimana cara pembiasaan pengamalan ajaran agama terhadap peserta didik di
SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado?

5. Bagaimana cara mengontrol pembiasaan pengamalan ajaran agama Islam
khususnya kepada guru Pendidikan agama Islam di SD Inpres Bunaken
kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado?

6. Pada saat apa dan di mana pembiasaan mengucapkan salam oleh peserta didik
kepada warga SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado?

7. Di mana saja kepala SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken Kepulauan Kota
Manado untuk membuang sampah?

8. Bagaiman kepala SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken Kepulauan Kota
Manado untuk membiasakan hidup bersih

9. Apakah ada anjuran kepala SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken Kepulauan
Kota Manado untuk memeriksa peserta didik dalam hal kebersihan kuku, telinga
dan rambut?

10. Apakah ada anjuran dari kepala SD Inpres Bunaken kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado untuk mempersiapkan lingkungan sekolah agar bersih
dalam menghadapi hari-hari besar nasional?
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11. Apakah ada anjuran kepada peserta didik untuk membiasakan mengucapkan
salam pada saat akan berangkat ke sekolah dan pada saat pulang ke rumah?

12. Bagaimana bentuk salam yang diajarkan kepada peserta didik yang beragama
Islam pada saat ketemu dengan orang yang tidak seakidah dengan mereka dan
pada saat ketemu dengan orang yang seakidah dengan mereka?

13. Apa kata atau kalimat yang diucapkan pada saat mengucapkan salam dan pada
saat menjawab salam?

14. Apakah ada anjuran atau petunjuk kepada anak/peserta didik jika di rumah dalam
suasana lowong dalam hal kebersihan?

15. Bagaimana cara menganjurkan kepada anak/peserta didik dalam hal kebersihan?
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Dokumentasi : Profil dan Visi SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepualauan Kota Manado

Dokumentasi : Misi dan Foto Bersama Kepala pada waktu wancara di Ruang
Kepala SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepualauan Kota
Manado
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Bersama Kepala Sekolah dan Guru PAI SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado

Bersama Guru PAI dan Bersama Kepala Sekolah Guru PAI dan Peserta Didik SD
Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepualauan Kota Manado



102

Bersama Guru PAI dan Peserta Didik SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken
Kepulauan Kota Manado

Peserta Didik SD Inpres Bunaken Kecamatan Bunaken Kepualauan Kota Manado
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