
 
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA DANLANDASAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna 

mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Di samping 

untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran bagi anak tunagrahita. 

Model pembelajaran akhlak dalam keluarga bagi remaja Autis : skripsi 

karya Miftachul jannah (2012) pada program Strata I (SI) di Universitas Islam 

Indonesia yogyakarta. Menurut peneliti, tujuan penelitian ini adalah menerangkan 

bahwa orang tua menyadari bahwa anak autis banyak kekurangannya, namun 

walaupun dengan adanya sekolah dan dukungan adanya konsultan pendidikan 

yang sudah berpengalaman banyak. Orang tua hendaknya mengajak berinteraksi 

kepada anak dengan komunikasi perlahan-lahan yang berupa perhatian, 

pengawasan, peringatan, dan perintah pada kegiatan atau rutinitas sehari-hari, 

akan membantu perkembangan anak kearah yang lebih baik. meskipun anak autis 

memilki gangguan pada komunikasi autis cenderung memiliki gangguan pada 

komunikasi, dengan sikap seperti itu dapat meredakan emosinya. Karena anak 

autis biasanya mempunyai emosi yang tinggi. Sebagai orang tua hendaknya, tidak 

menyerah dalam memberikan perhatian kepada anak. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Desi Iriyani, (2008) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak 

Tunagrahita (SLB C) (Studi Kasus SLB B-C YPAALB Langenharjo Sukaharjo)”. 

Hasil penelitian yang didapat, bahwa guru di SLB B-C YPAALB Langenharjo 

dalam menyampaikan materi kepada siswa menggunakan beberapa metode 

pembelajaran diantaranya meliputi metode ceramah dan hafalan, demonstrasi, 

apersepsi, menyanyi, dan metode latihan. Selain itu, guru dalam menyampaikan 

materi kepada siswa dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan dilakukan 

secaraberulang-ulang sampai siswa benar-benar paham terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru. Berdasarkan hasil kesimpulan dri penelitian ini, bahwa 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam 

mengalami kendala dalam proses belajar mengajar, meskipun menggunakan 

metode-metode sebagaimana yang tertera di atas. Namun semua itu tidak 

menjadikan guru yang ada di sekolah tersebut menjadi putus asa, melainkan terus 

berjuang membina anak tunagrahita untuk mewujudkan visi dan misi dari SLB B-

C YPAALB Langenharjo Sukoharjo. 

Nurul Adinna (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Metode 

Pembelajaran Materi Akhlak dalam Keluarga Pada Anak Tunagrahita Kelas 

Lanjut di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung”. Dari 

hasil penelitian tersebut  menunjukkan: (1) Metode yang digunakan adalah 

ceramah, pemberian contoh, Tanya jawab, praktek, bermain dan tugas terbimbing. 

(2) Dalam pelaksanaannya metode-metode dilakukan kolaborasi agar dalam 

pembelajaran materi akhlak dalam keluarga tidak membosankan. 
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Metode pembelajaran Baca tulis Arab Braille dan cara mengatasi 

hambatan belajar di Mts Yaketunis Yogyakarta : skripsi karya Fitri Rahmawati 

utami (2005) pada program Strata I (SI) di Universitas Islam Indonesia 

yogyakarta. Menurut peneliti, ada lima metode yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran baca tulis Arab Braille yaitu metode menghafal, metode mendekte, 

metode tutor, teman sebaya, metode diskusi, dan metode ceramah. Metode yang 

paling efektif digunakan untuk belajar arab braille bagi peserta didik kelas VII 

Mts Yaketunis adalah metode tutor teman sebaya. Metode ini jika ada peserta 

didik yang sudah bisa, maka peserta didik tersebut mengajarkan temannya yang 

belum paham. Hambatan dalam pembelajaran yang dialami peserta didik secara 

umum masih belum lancar khususnya dalam membaca. Hambatan membaca yang 

dialami peserta didik yaitu kata beda makna, pengucapan kata dengan guru, 

pengulangan, kurang memperhatikan tanda baca, pembetulan sendiri, ragu-ragu, 

dan terbata-bata. 

Studi tentang metode pengajaran akhlak bagi anak tunagrahita diSekolah 

Luar Biasa (SLB) Negeri I Sleman pakem gede Kecamatan Pakem Kabupaten 

Sleman: Skripsi karya Dwiyani (2011) pada program Stara I (SI) di Universitas 

Islam Indonesia yogyakarta. Menurut peneliti metode pengajaran akhlak yang 

efektif di Sekolah Luar Biasa Negeri I Sleman adalah metode pembiasaan, metode 

keteladanan, metode ceramah dan kisah, metode tanya jawab, metode yang 

memasangkan siswa secara dua-dua, dan metode bermain, belajar, bernyanyi. 
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 Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, pada umumnya meneliti 

metode-metode yang biasa di gunakan dalam proses belajar-mengajar bagi anak 

tunagrahita, belum ada yang meneliti secara khusus tentang metode uswah pada 

pembelajaran, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian pada penerapan 

metode uswah  yang di gunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

bagi peserta didik berkebutuhan khusus kelas SLB C pada Sekolah Luasa Biasa 

yang berstatus negeri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini ingin mengetahui apa saja faktor pendukung maupun penghambat 

dalam penerapan metode tersebut 

 

B. Landasan Teori 

1. Konsep Efektivitas Metode 

 Menurut Zuhairini (1993: 72) belajar mengajar terkandung di dalamnya 

dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan guru dalam mengajar dankegiatan murid 

dalam belajar. Mengajar pada umumnya diartikan sebagai usaha guru untuk 

menciptakan kondisi-kondisi atau mengatur lingkungan sedemikian rupa, 

sehingga terjadi interaksi antara murid dengan lingkungannya, termasuk guru, alat 

pelajaran, kurikulum dan instrumen pendidikan lainya, yang disebut proses 

belajar, sehingga tercapai tujuan pelajaran yang telah di tetapkan. Berbagai 

macam teori belajar telah dikenal dan masing-masing dapat memberi sumbangan 

tertentu mengenai proses belajar. Namun demikian belum ada satu teori belajar 

yang dapat di jadikan pegangan untuk segala jenis belajar. Karena berbagai jenis 

belajar di tentukan menurut jenis tujuannya. 
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Ramayulis (1990:387) agar dapat efektif maka setiap metode harus memiliki 

prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Metode tersebut harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Belajar 

merupakan akibat dari kegiatan peserta didik. Pada dasarnya belajar itu 

berujud mengalami, memberi reaksi, melakukan dan menurut prinsip ini 

seseorang belajar melalui reaksi atau melalui kegiatan mandiri yang 

merupakan landasan dari semua pembelajaran. Pengajaran harus di 

laksanakan melalui pembelajaran tangan pertama. Dengan kata lain 

peserta didik banyak memperoleh pengalaman belajar. 

2. Metode tersebut harus di manfaatkan hukum pembelajaran. Kegiatan 

metode dalam pembelajaran berjalan dengan cara tertib dan efisien 

sesuaidengan hukum-hukum dasar yang mengatur pengoperasiannya. 

Hukum- hukum dasar menyangkut kesiapan, latihan, dan akibat, harus 

dipertimbangkan dengan baik dalam segala jenis pembelajaran. 

Pengajaran yang baik memberi kesempatan terbentuknya motivasi, 

latihan, peninjauan kembali, penelitian dan evaluasi. 

3. Metode tersebut harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta 

didik. Memanfaatkan pengalaman lampau peserta didik yang 

mengandung unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur materi 

pembelajaran yang dipelajari akan melancarkan pembelajaran. Hal 

tersebut dapat di capai dengan sangat baik melaui korelasi dan 
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pembandingan. Pembelajajran akan dipermudah apabila yang 

memulainya dari apa yang sudah diketahui peserta didik. 

4. Metode tersebut harus di dasarkan atas teori dan praktek yang terpadu 

dengan baik yang bertujuan menyatukan kegiatan pembelajaran. Ilmu 

tanpa amal (praktek) seperti kayu tanpa buah. 

5. Metode tersebut harus memperhatikan perbedaan perbedaan individual 

dan menggunakan prosedur-prosedur yang sesuai dengan ciri-ciri pribadi 

seperti kebutuhan, minat serta kematangan mental dan fisik. 

6. Metode harus merangsang kemampuan fikir dan nalar para peserta didik. 

Prosedurnya harus memberi peluang bagi kegiatan berfikir dan kegiatan 

pengorganisasian yang seksama. Prinsip kegiatan mandiri sangat penting 

dalam mengajar peserta didik untuk bernalar. 

7. Metode tersebut harus di sesuaikan dengan kemajuan peserta didik dalam 

hal keterampilan, kebiasaan,pengetahuan, gagasan, dan sikap peserta 

didik, karena semua ini merupakan dasar dalam psikilogi perkembangan. 

8. Metode tersebut harus menyediakan bagi peserta didik pengalaman-

pengalaman belajar melalui kegiatan belajar yang banyak dan bervariasi. 

Kegiatan-kegiatan yang banyak dan bervariasi  tersebut diberikan untuk 

memastikan pemahaman. 

9. Metode tersebut harus menantang dan memotivasi peserta didik kearah 

kegiatan-kegiatan yang menyangkut proses deferensiasi dan integrasi. 

Proses penyatuan pengalaman sangat membantu dalam terbentuknya 
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tingkah laku terpadu. Ini paling baik di capai melalui penggunaan metode 

pengajaran terpadu. 

10. Metode tersebut harus memberi peluang bagi peserta didik untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan. Dan memberi peluang kepada guru 

untuk menemukan kekurangan kekurangan agar dapat dilakukan 

perbaikan dan pengayaan ( remidial dan anrichmeint). 

11. Kelebihan suatu metode dapat menyempurnakan kekurangan/kelemahan 

metode lain. Metode tanya-jawab, metode demontrasi, metode 

eksperiment, metode diskusi, dan metode proyek, kesemuanya dapat 

digunakan untuk mendukung metode ceramah, kenyataan yang diterima 

secara umum bahwa metode yang baik merupakan sintesa dari banyak 

metode atau prosedur. Hal ini di dasarkan atas prinsip bahwa 

pembelajaran terbaik terjadi apabila semakin banyak indera yang dapat 

dirangsang. 

12. Suatu metode dapat di gunakan untuk berbagai jenis materi atau mata 

pelajaran satu materi atau mata pelajaran memerlukan banyak metode. 

13. Metode pendidikan islam harus di gunakan dengan prinsip fleksibel dan 

dinamis. Sebab dengan kelenturan dan kedinamisan metode tersebut, 

pemakaian metode tidak hanya monoton dan zaklik dengan satu metode 

saja. Seorang pendidik mampu memilih salah satu dari berbagai alternatif 

yang di tawarkan oleh para pakar yang dianggap cocokdan pas dengan 

materi, multi kondisi peserta didik, sarana dan prasarana, situasi dan 

kondisi lingkungan serta suasana pada waktu itu 
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2. Konsep Metode Uswah 

Peneliti menggunakan kata uswah dalam judul penelitian ini mengacu 

pada  Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di susun Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan yang di terbitkan oleh Balai Pustaka (1999:1114) uswah =  

keteladanan : merupakan cara dakwah yang paling efektif. Di dalam dunia 

pendidikan islam, kata keteladanan sering juga disebut dengan menggunakan 

istilah uswah. 

Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman : 

  آاَن َيْرُجوا اَهللا َو اْلَيْوَم اْلآِخَر َو َذَآَر اَهللا َآثيرًاَلَقْد آاَن َلُكْم فيَرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasululllah itu uswah yang baik 

bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir, dan 

dia banyak mengingat Allah”(QS. al-Ahzab: 21) 

Syahidin (2009:161) di sekolah, seorang guru sebagai pendidik hendaklah 

selalu memberi contoh yang baik kepada para peserta didik, karena para peserta 

didik sangat membutuhkan suri tauladan yang dilihatnya secara langsung 

darisetiap guru yang mendidiknya, sehingga mereka merasa pasti dengan apa 

yang di pelajarinya. Selain itu, dengan melihat langsung perilaku dan tindakan 

gurunya, para peserta didik merasa apa yang di ajarkan guru-gurunya bukan suatu 

hal yang mustahil dapat di realisasikan dalam perbuatan sehari-hari. Oleh karena 

itu, guru sebagai pendidik hendaklah memiliki akhlak yang luhur yang diserapnya 
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dari al-Quran dan sunnah, serta bersifat sabar dalam menerapkan  dan 

mengamalkannya. 

 

Menurut An-Nahlawi (1995:263) pada dasarnya, kebutuhan manusia akan 

figur teladan bersumber dari kecenderungan meniru yang sudah menjadi karakter 

manusia. Peniruan bersumber dari kondisi mental seseorang yang senantiasa 

merasa bahwa dirinya berada dalam perasaan yang sama dengan kelompok lain 

(empati) sehingga dalam peniruan ini, anak-anak cenderung meniru orang dewasa; 

kaum lemah cenderung meniru kaum kuat; serta bawahan cenderung meniru 

atasanya. Naluri ketundukanpun bisa di katagorikan sebagai pendorong untuk 

meniru, terutama anggota suatu kelompok pada pemimpin kelompok tersebut. 

Dan dalam perkembangannya, naluri untuk meniru itu mulai terarahkan dan 

mencapai puncaknya ketika konsep pendidikan Islam mulai ditegakkan sehingga 

naluri disempurnakan oleh adanya kesadaran, ketinggian, dan tujuan yang mulia. 

Zein (1995:167) pada dasarnya, manusia sangat cenderung memerlukan 

sosok teladan dan panutan yang mampu mengarahkan manusia pada jalan 

kebenaran dan sekaligus menjadi perumaan yang dinamis yang menjelaskan cara 

mengamalkan syariat Allah. 

Menurut Syahidin (2009:150) salah satu metode pendidikan yang di 

anggap besar pengaruhnya terhadap keberhasilan proses belajar mengajar adalah 

metode pendidikan dengan keteladanan. Yang di maksud  metode keteladanan di 

sini yaitu suatu pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada 

peserta didik, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Manusia telah diberi 

17 
 



 
 

kemampuan untuk meneladani para Rasul Allah dalam menjalani kehidupannya. 

Salah satu Rasul Allah yang harus kita contoh adalah Nabi Muhammad Saw. 

karena beliau telah menunnjukan bahwa pada dirinya suatu keteladanan yang 

mencerminkan kandungan al-Qur’an secara utuh. Juga dalam rangkaian 

perilakunya terkandung nilai-nilai pedagogis yang sangat berharga bagi para 

pendidik praktikkan dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah formal. 

 Menurut Syahidin (2009:157) ada dua bentuk pendidikan keteladanan, 

yaitu dengan disengaja dan dipolakan sehingga sasaran dan perubahan perilaku 

dan pemikiran anak sudah direncanakan dan di targetkan, dan ada bentuk yang 

tidak disengaja dan tidak dipolakan. Kedua bentuk ini ada yang berpengaruh 

secara langsung pada perilaku anak dan ada pula yang memerlukan proses lebih 

jauh. 

1) Bentuk Pengaruh Keteladanan yang Tidak Disengaja 

 Syahidin (2009:157) dalam hal ini, pendidik tampil sebagai figur yang 

dapat memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. 

Bentuk pendidikan semacam ini keberhasilanya banyak bergantung pada kualitas 

kesungguhan realisasi karakteristik pendidikan yang di teladani, seperti kualitas 

keilmuannya, kepemimpinannya, keikhlasannya, dan lain sebagainya. Dalam 

kondisi pendidikan seperti ini, pengaruh teladan berjalan secara langsung tanpa 

disengaja. Oleh karena itu, setiap orang yang diharapkan menjadi teladan 

hendaknya memelihara tingkahlakunya, disertai kesadaran bahwa ia bertanggung 

jawab di hadapan Allah dalam segala hal yang di ikuti oleh orang lain sebagai 
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pengagumnya. Semakin tinggi kualitas pendidikan akan semakin tinggi pula 

tingkat keber-hasilan pendidikannya. 

 

 

2) Bentuk Pengaruh Keteladanan yang Disengaja 

 Menurut Syahidin (2009: 159) peneladanan kadangkala diupayakan secara 

sengaja, yaitu sang pendidik sengaja memberikan contoh yang baik kepada 

peserta didiknya supaya dapat menirunya. Umpamanya, guru memberikan contoh 

yang baik agar para pelajar menirunya, imam membaikkan sholatnya dalam 

mengajarkan sholat yang sempurna kepada ma’mumnya, atau komandan maju ke 

depan barisan dalam jihad untuk menanamkan keberanian, pengorbanan, dan 

kegigihan dalam jiwa pasukannya. 

 Demikian Rasulullah memberikan pendidikan kepada para pengikutnya, 

yang kadang-kadang dengan jalan yang disengaja supaya mencontohnya, dan 

kadang pula dengan jalan tidak disengaja, yaitu dengan cara beliau tampil 

memberikan contoh-contoh yang baik dalam praktik kehidupannya. 

 Dari contoh-contoh tersebut, para pendidik dapat mengambil suatu 

pelajaran untuk dapat diaplikasikan dalam menanamkan niat pendidikannya, baik 

disekolah sebagai guru, di rumah sebagaiorang tua, dan juga di masyarakat 

sebagai tokoh. 

Bentuk-bentuk pendidikan dengan keteladanan yang hampir sama, juga 

dikemukakan oleh An-Nahlawi (1995:266) pola pengaruh keteladan berpindah 

kepada peniru melalui beberapa bentuk, dan bentuk yang paling penting adalah : 
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1. Pemberian pengaruh secara spontan 

Pengaruh yang tersirat dari sebuah keteladanan akan menentukan sejauhmana 

seseorang memiliki sifat yang mampu mendorong orang lain untuk meniru 

dirinya, baik dalam keunggulan limu pengetahuan, kepemimpinan, atau 

ketulusan. Dalam kondisi yang demikian, pengaruh keteladanan itu terjadi 

secara spontan dan tidak disengaja. Ini berarti setiap orang  yang dijadikan 

panutan pleh orang lain harus senantiasa mengontrol perilakunya dan 

menyadari bahwa dia akan di mintai pertanggung-jawaban di hadapan Allah 

atas segala tindak-tanduk yang di ikuti oleh khalayak atau di tiru oleh orang-

orang yang mengaguminya. Semakin diawaspada dan tulus, semakin 

bertambahlah kekaguman padanya sehingga bertambah pula kebaikan dan 

dampak positif baginya. 

2. Pemberian pengaruh secara sengaja 

Pemberian pengaruh keteladanan bisa juga dilakukan secara sengaja.Misalnya, 

seseorang pendidik menyampaikan model bacaan yang diikuti oleh anak didik. 

Seorang imam membaguskan shalatnya untuk mengajarkan shalat yang 

sempurna. Ketika berjihad, seorang panglima tampil di depan barisan untuk 

menyebarkan ruh keberanian, pengorbanan, dan tampil ke garis depan di dalam 

diri para tentara 

 

3. Pentingnya Pendidikan Agama Islam 

 Menurut Zakiyah Drajat pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik agar senatiasa dapat memahami ajaran 
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islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 

 Menurut Armai Arief (http://jaririndu.blogspot.com/2012/05/peranan-

penting-pendidikan-agama-islam.html , diakses pada 20 Maret 2014, jam 20:32 

WIB)pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan 

manusia-manusia yang seutuhnya; beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta 

mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi, yang 

bersandar kepada ajaran Al qur’an dan Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini 

berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses berakhir. 

Agama (Addin) sebuah realitas yang senantiasa melingkupi manusia, 

agama muncul dalam kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan sejarah. 

Dalam dunia pendidikan indonesia juga memberikan materi pembelajaran agama 

pada peserta didik agar para peserta didik tahu apa agama yang diyakini, 

bagaimana pembelajarannya, bagaimana batasan yang dibolehkan maupun yang 

tidak dibolehkan pada agama. Salah satu agama yang diyakini penduduk 

indonesia adalah Islam, para peserta didik yang beragama Islam pun diberikan 

materi tentang Islam supaya lebih mendalaminya, departement pendidikan 

memberikan nama Pendidikan agama Islam. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah segala usaha yang berupa 

pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak setelah 

pendidikannya dapat memahami, mengahayati dan mengamalkan ajaran 

agamanya serta menjadikannya sebagai way of life (jalan hidup) sehari-hari, baik 

dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Khasanah,Ari Fatun Nur 2009 (dalam 
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http://indonesia-admin.blogspot.com/2009/06/strategi-pembelajaran-pai.html), 

diakses pada 24 Maret 2014, jam 09:22 WIB). Manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan yang maha Esa sebagai karsa sila pertama pancasila, 

tidak dapat terwujud secara tiba-tiba. Manusia beriman bertaqwa terbentuk 

melakukan proses kehidupan dan proses pendidikan itu berlangsung seumur hidup 

manusia baik dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah dan di masyarakat. 

Keimanan dan ketakwaan tidaklah dapat terwujud tanpa agama. hanya 

agamalah yang dapat menuntun manusia menjadi manusia yang bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

1. Dasar Pendidikan Agama Islam 

 Menurut Hasan langgulung (1980:35) salah satu komponen yang 

mempengaruhi pengaruhi pendidikan agama islam adalah bagaimana dasar yang 

menjadi acuan pendidikan islam bersumber pada nilai kebenaran dan kekuatan 

yang dapat mengantar pada tujuan yang telah dicita-citakan. Nilai yang 

terkandung harus mencerminkan nilai yang dapat menaungi seluruh aspek 

kehidupan manusia dan merupakan standar yang dapat mengevaluasi seluruh 

kegiatan yang selama ini berjalan. Dasar pendidikan Islam mempunyai dua segi, 

yaitu dasar ideal dan dasar operasional. 

a. Dasar ideal pendidikan  

 Menurut Said Ismail Ali, dasar ideal pendidikan Islam terdiri atas enam 

macam, yaitu:  

1) Al Quran  

2) Sunnah Nabi Muhammad SAW  
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3) Perkataan Sahabat  

4) Kemasyarakatan umat (sosial)  

5) Nilai-nilai dan adat kebiasaan masyarakat  

6) Hasil pemikiran para pemikir Islam. 

 Keenam dasar ideal tersebut merupakan hirarki yang tidak dapat diubah 

susunannya, walaupun pada hakikatnya keseluruhan dasar itu telah mengkristal 

dalam Al Quran dan Assunah. 

b. Dasar operasional pendidikan  

 Dasar operasional pendidikan Islam merupakan dasar yang terbentuk 

sebagai aktualisasi dari dasar ideal.  

 Menurut Hasan Langgulung (1992:6-7) dasar operaional pendidikan islam 

terbagi menjadi enam macam, yaitu:  

1) Dasar historis yang memberi persiapan kepada pendidik dengan hasil-

hasil pengalaman di masa lalu, undang-undang dan peraturannya batas-

batas dan kekurangan-kekurangannya.  

2) Dasar sosial yang memberikan kerangka budaya dimana pendidikan itu 

bertolak dan bergerak, serta memindah budaya, memilih dan 

mengembangkannya.  

3) Dasar ekonomi yang memberikan perspektif potensi manusia dan 

keuangan, materi dan persiapan yang mengatur sumber-sumbernya dan 

bertanggungjawab terhadap anggaran pembelanjaan.  

4) Dasar politik dan administrasi yang memberikan bingkai ideologi 

(aqidah) dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai 
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tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat.  

5) Dasar psikologi yang memberikan informasi tentang watak siswa, guru, 

cara-cara terbaik dalam praktek, pencapaian dan penilaian, serta 

pengukuran dan bimbingan.  

6) Dasar filosofis yang memberikan kemampuan memilih yang lebih baik, 

memberi arah suatu sistem, mengontrolnya dan memberi arah kepada 

semua dasar operasional lainnya. 

 

2. Tujuan pendidikan agama Islam 

 Tujuan pendidikan menurut Ahmad tafsir (2005:51) adalah terbentuknya 

muslim yang sempurna; manusia yang bertakwa, beriman dan beribadah kepada 

Allah. Maksud dari manusia sempurna di sini adalah manusia yang secara jasmani 

sehat dan kuat, berakal cerdas dan pandai, dan bertakwa kepada Allah. 

 

3. Fungsi kependidikan Agama Islam 

 Menurut Abdul majid & dian andayani (2006:134)fungsi pendidikan 

agama Islam sebagaimana tercantum dalam kurikulum pendidikan agama Islam 

adalah: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga.  

b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan di akhirat.  
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c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan 

dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.  

ahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

alnya.  

r bakat tersebut dapat berkembang secara 

ponen pelaksanaan pendidikan berarti kajian tentang 

n dan tidak dapat 

 kurikulum berasal dari bahasa yunani, yaitu 

rarti jarak tempuh lari, yakni yang harus ditempuh dalam kegiatan 

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.  

e. Penceg

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan 

menghambat perkembangannya menuju manusia indonesia seutuhnya.  

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem 

dan fungsion

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak memiliki bakat khusus 

dibidang agama Islam aga

optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi 

orang lain. 

4. Komponen-komponen pelaksanaan Pendidikan agama Islam 

 Kajian tentang kom

sistem pendidikan yang merupakan satu kesatuan, saling berkaita

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun komponen pelaksanaan 

pendidikan agama Islam adalah: 

a. Kurikulum 

 Muhaimin (2005:1) kata

curere yang be
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berlari. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui 

oleh pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai. 

 Menurut abuddin Nata (1997:123) kurikiulum adalah rancangan mata 

pelajaran bagi suatu kegiatan jenjang pendidikan tertentu, dan dengan 

engu

kan pada anak didik, metode atau proses belajar 

engaj

endidikan.  

2) Asas sosiologi berperan memberikan dasar untuk menentukan apa saja 

an ilmu 

m asainya seseorang dapat dikatakan lulus dan berhak memperoleh ijazah. 

Sedangkan pengertian kurikulum menurut samsul nizar adalah landasan yang 

digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan 

pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap mental. 

 Kurikulum memiliki beberapa komponen, yaitu tujuan pembelajaran, isi 

atau materi yang akan disampai

m ar dan evaluasi yang berguna untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Penyusun kurikulum harus berdasarkan beberapa asas, yaitu: 

 

1) Asas filosofis berperan sebagai penentu tujuan umum p

yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembang

pengetahuan dan teknologi.  

3) Asas organisatoris berfungsi memberikan dasar-dasar penyusunan 

kurikulum secara sistematis.  

4) Asas psikologi berperan memberikan berbagai prinsip tentang 
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perkembangan anak didik. 

b. Pendidik 

Pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggungjawab terhadap 

n anak didik. Tugas pendidik secara umum adalah mendidik, yaitu 

mengu

ib. Kata ustadz 

u berkreasi dan menjaga 

an ketidaktahuan atau memberantas 

ke do

perkembanga

payakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi kognitif, 

afektif atau psikomotor seoptimal mungkin menurut ajaran islam. 

 Dalam literatur kependidikan Islam, seorang pendidik biasanya disebut 

dengan ustadz, muallim, murabbi, mursyid, mudarris, dan mu’add

biasanya digunakan untuk memanggil seorang profesor, ini berarti bahwa seorang 

guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban 

tugasnya Kata mu’allim berasal dari kata dasar ilm yang berarti menangkap 

hakikat sesuatu, ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk 

mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, dan berusaha 

membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya. 

 Kata murabby berasal dari kata dasar Rabb, ini berarti tugas guru adalah 

mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mamp

kreasinya agar tidak membahayakan diri sendiri, masyarakat dan alam sekitarnya. 

Tugas guru yang terkandung dalam kata mursyid adalah menjadi pusat anutan, 

teladan dan konsultan bagi murid-muridnya. 

 Tugas guru sebagaimana terkandung dalam kata mudarris adalah berusaha 

mencerdaskan peserta didiknya, menghilangk

bo han mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat 

dan kemampuan. Sedangkan makna muaddib adalah orang yang beradab 
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sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang 

berkualitas di masa depan. 

 Dari pengertian dan karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik pertama (ustadz) mendasari karakteristik-karakteristik lainnya. 

Karakt

1) 

 ridha Allah.  

ya.  

kh

diri, dapat menahan 

a

eb

ncakup kebiasaan, pembawaan, 

er

ai bidang studi dan materi yang diajarkan. 

didik adalah anak yang sedang 

da encapai 

annya melalui lembaga pendidikan. Pengertian ini menunjukkan 

eristik ustadz akan selalu tercermin dalam aktivitasnya sebagai muallim, 

murabbi, mursyid, mudarris dan muaddib. 

 Menurut M. Athiyah Al Abrasy(1974), seorang pendidik harus memiliki 

sifat-sifat berikut ini: 

Zuhud, yaitu tidak mengutamakan materi, mengajar dilakukan karena 

mengharapkan

2) Memiliki jiwa dan tubuh yang bersih, jauh dari dosa, rasa iri dan dengki, 

serta jauh dari sifat-sifat tercela lainn

3) I las dalam menjalankan tugas.  

4) Bersifat pemaaf terhadap muridnya, dapat menahan 

m rah, lapang hati dan sabar.  

5) K apakan, yakni mencintai murid seperti mencintai anak sendiri. 

6) Mengetahui karakter murid yang me

p asaan dan pemikiran.  

7) Menguas

c. Anak Didik 

 Menurut Muhaimin (2005:177) anak 

tumbuh n berkembang, baik secara fisik maupun psikologis untuk m

tujuan pendidik
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bahwa anak didik adalah pribadi yang belum dewasa, sehingga memerlukan 

bimbingan untuk mengawali potensi-potensi yang dimilikinya, terkadang guru 

memiliki pemahaman bahwa anak didik adalah miniatur orang dewasa dan 

memiliki dunia sendiri. Oleh sebab itu metode, media dan sumber belajar yang 

digunakan tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. 

 Anak didik memiliki masa periode perkembangan dan pertumbuhan 

yang berbeda dengan orang dewasa, terlebih lagi kebutuhan dan menuntut 

untuk memenuhi keinginan yang ada pada pada dirinya. 

5. ode yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan agama Islam penting dalam dunia pendidikan karena dengan

pendidikan agama Islam dapat mengetahui bagaiman

 Met

 

a ajaran yang menjadi 

ri-hari, 

misa

kkan pada 

mpai tidur lagi dan harus diulang-ulang. Metode 

tuntunan maupun pelajaran yang dapat diambil dalam kehidupan seha

se l: pendidikan agama Islam materi fiqih tentang thaharoh disekolah peserta 

didik diberikan materi difahamkan, diberikan suatu pengertian apa itu thaharoh 

dikehidupan nyata peserta dapat menggunakan maupun menerapkan ilmu yang 

didapat disekolah. Beberapa metode yang sesuai dengan pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang dapat diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Metode pembiasaan 

Metode pembiasaan salah satunya sangat cocok digunakan pada pembelajaran 

fiqih, karena pembelajaran fiqih adalah pembelajaran yang diprakte

awal bangun tidur sa

pembiasaan juga dapat diterapkan pada pembelajaran akhlak, karena senantiasa 

diulang-ulang dan dijadikan sebagai suatu kebiasaan.pembiasaan yang 
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dilakukan sejak dini akan berdampak besar terhadap terhadap kepribadian 

akhlak anak ketika mereka telah dewasa. Pembiasaan yang telah dilakukan 

sejak kecil akan melekat kuat diingatan dan menjadi kebiasaan yang tidak 

dapat dirubah dengan mudah. Dengan demikian metode pembiasaan sangat 

baik dalam mendiik agama Islam. 

b. Metode keteladanan 

Metode keteladanan adalah metode yang cocok digunakan ketika materi 

sejarah kebudayaan Islam, karena memberikan contoh atau keteladanan kepada 

ah dilakukan oleh rasullullah para sahabat maupun 

lajaran pendidikan agama Islam. 

rta didik menjawab atau sebaliknya. 

en. 

tidak terbatas, orang tau maupun anak-anak dengan 

peserta didik yang pern

pemuka-pemuka agama pada zamannya menjadikan acuan bagi pendidik dan 

sebagai figur yang dapat menjadi panutan. 

c. Metode dialog qur’ani dan nabawi 

Metode dialog adalah metode menggunakan tanya jawab, metode yang sering 

digunakan oleh pendidik dalam pembe

Pendidik memberikan pemaparan pese

d. Metode ceramah 

Pada kegiatan belajar mengajar pendidikan agama islam metode ini sering 

digunakan dan membantu pendidik dalam menyampaikan kepada respond

Respondennya pun 

menggunakan penyampaian ini bisa dilakukan, akan tetapi metode ceramah 

memang dibutuhkan pendidik yang memang faham dalam penyampaiannya 

untuk memahamkan responden. 
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e. Metode Sorogan 

Metode ini digunakan oleh pendidik ketika belajar mengaji maupun pendidik 

engetest kemampuan peserta didik dengan cara face to face, antara pendidik 

ukan pada pembelajaran dipondok pesantren maupun 

an dengan berulang-ulang.(Ihwanuddin, Muhammad 

m

dan peserta didik. 

f. Metode Bandongan 

Peserta didik mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendidik. Metode 

ini biasanya dilak

dikelas yang dilaksanak

2008 (dalam http://indonesia-admin.blogspot.com/2012/02/metode-

pembelajaran-dalam-pendidikan.html, diakses pada 18 Maret 2014 jam 

14:04 WIB) 

 

Anak Berkelainan Mental (Tunagrahita) 

Tunagrah

4. 

 ita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang 

mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Dalam kepustakaan 

 retardation, mentally retarded, 

ental

bahasa asing digunakan istilah-istilah mental

m  deficiency, mental defective, dan lain-lain. (Sutjihati Somantri, 

2006:103). Istilah tersebut sesungguhnya memiliki arti yang sama yang 

menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan 

ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi 

sosial. 

 Batasan tentang anak berkelainan mental subnormal atau tunagrahita, 

para ahli dalam beberapa referensi mendefinisikan secara berbeda. Perbedaan 
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penilikan tersebut terkait erat dengan tujuan dan kepentingannya. Dari berbagai 

riasi 

cy) sebagai berikut: “Keterbelakangan mental 

enun

n yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga 

pat hidup, hanyalah dalam 

va tilikan tersebut muncul berbagai definisi tentang anak tunagrahita, tetapi 

secara substansial tidak mengurangi makna pengertian anak tunagrahita itu 

sendiri, meskipun dalam tilikan mereka menggunakan pendekatan berbeda. 

(Mohammad Effendi, 2006:88) 

 Menurut Kauffan dan Hallahan, (dalam Sutjihati Somantri, 2006:104) 

definisi tentang anak tunagrahita, yang dikembangkan oleh AAMD (American 

Association of Mental Deficien

m jukkan fungsi intelektual di bawah rata-rata secara jelas dengan disertai 

ketidakmampuan dalam penyesuaian perilaku dan terjadi pada masa 

perkembangan”. 

 Menurut Bratanata, (dalam Mohammad Efendi, 2006:88), seseorang 

dikategorikan berkelainan mental subnormal atau tunagrahita, jika ia memiliki 

tingkat kecerdasa

untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara 

spesifik, termasuk dalam program pendidikannya. 

 Hendeschee memberikan batasan bahwa anak tunagrahita adalah anak 

yang tidak cukup daya pikirnya, tidak dapat hidup dengan kekuatan sendiri di 

tempat sederhana dalam masyarakat. Jika ia da

keadaan yang sangat baik. (Setia Rahman, (dalam dalam Mohammad Efendi, 

2006:88)). 

 Edgar Doll berpendapat seseorang dikatakan tunagrahita jika: (1) secara 

sosial tidak cakap, (2) secara mental di bawah normal, (3) kecerdasannya 
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terhambat sejak lahir atau pada usia muda, dan (4) kematangannya terhambat. 

 Seorang dokter dalam 

engkl

(Kirk, (dalam dalam Mohammad Efendi, 2006:88)). 

 Berbagai cara digunakan oleh para ahli dalam mengklasifikasikan anak 

tunagrahita. Berikut ini akan diuraikan klasifikasi menurut tinjauan profesi 

dokter, pekerja sosial, psikolog, dan pedagog.

m asifikasikan anak tunagrahita didasarkan pada tipe kelainan fisiknya, 

seperti tipe mongolid, microcephalon, cretinism, dan lain-lain. Seorang pekerja 

sosial dalam mengklasifikasikan anak tunagrahita didasarkan pada derajat 

kemampuan penyesuaian diri atau ketidaktergantungan pada orang lain, 

sehingga untuk menentukan berat-ringannya ketunagrahitaan dilihat dari 

tingkat penyesuaiannya, seperti tidak tergantung, semi tergantung, atau sama 

sekali tergantung pada orang lain. Seorang psikolog dalam mengklasifikasikan 

anak tunagrahita mengarah kepada aspek indeks mental intelegensinya. 

Indikasinya dapat dilihat oada angka hasil tes kecerdasan, seperti IQ 0-25 

dikategorikan idiot (tunagrahita berat), IQ 25-50 dikategorikan imbecil 

(tunagrahita sedang), dan IQ 50-75 kategori debil atau moron (tunagrahita 

ringan). Seorang pedagog dalam mengklasifikasikan anak tunagrahita 

didasarkan pada penilaian program pendidikan yang disajikan pada anak. Dari 

penilaian tersebut dapat dikelompokkan menjadi anak tunagrahita mampu didik 

(debil atau ringan), anak tunagrahita mampu latih (imbecil atau sedang), dan 

anak tunagrahita mampu rawat (idiot atau berat). (Mohammad Efendi, 2006:89-

90). 
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 Anak tunagrahita mampu didik (debil/ringan) adalah anak tunagrahita 

yang tidak mampu mengikuti pada program sekolah biasa, tetapi ia masih 

emiliki kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan walaupun 

ikuti program yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita mampu 

m

hasilnya tidak maksimal. Kemampuan yang dapat dikembangkan pada anak 

tunagrahita mampu didik antara lain: (1) membaca, menulis, mengeja, dan 

berhitung; (2) menyesuaikan diri dan tidak menggantung diri pada orang lain; 

(3) keterampilan yang sederhana untuk kepentingan kerja di kemudian hari. 

Kesimpulanya, anak tunagrahita mampu didik berarti anak tunagrahita yang 

dapat dididik secara minimal dalam bidang-bidang akademis, sosial, dan 

pekerjaan. 

 Anak tunagrahita mampu latih (imbecil/sedang) adalah anak tunagrahita 

yang memiliki kecerdasan sedemikian rendahnya sehingga tidak mungkin 

untuk meng

didik. Oleh karena itu, beberapa kemampuan anak tunagrahita mampu latih 

yang perlu diberdayakan, yaitu (1) belajar mengurus dirinya sendiri, (2) belajar 

menyesuaikan di lingkungan rumah atau sekitarnya, (3) mempelajari kegunaan 

ekonomi di rumah, di bengkel kerja (sheltered workshop), atau di lembaga 

khusus. Kesimpulannya, anak tunagrahita mampu latih berarti anak tunagrahita 

hanya dapat dilatih untuk mengurus diri sendiri melalui aktivitas kehidupan 

sehari-hari (activity daily living), serta melakukan fungsi sosial kemasyarakatan 

menurut kemampuannya. 

 Anak tunagrahita mampu rawat (idiot/berat) adalah anak tunagrahita 

yang memiliki kecerdasan sangat rendah sehingga ia tidak mampu mengurus 
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diri sendiri atau sosialisasi. Untuk mengurus kebutuhan diri sendiri sangat 

embu

a membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan maupun 

a 

, 

umnya. 

2. Mengalami kelambatan dalam segala hal kalau dibandingkan dengan 

m tuhkan orang lain. A child who is an idiot is so low intelectually that he 

does not learn to talk and usually does learn to take care of his bodily need. 

Kirk & Johnson, (dalam Mohammad Efendi, 2006:90). Dengan kata lain, anak 

tunagrahita mampu rawat adalah anak tunagrahita yang membutuhkan 

perawatan sepenuhnya sepanjang hidupnya, karena ia tidak mampu terus hidup 

tanpa bantuan orang lain (totally dependent). Patton, (dalam Mohammad 

Efendi, 2006:91)  

 Aini (2011:20) dengan demikian anak berkebutuhan khusus adalah 

mereka yang memiliki kebutuhan khusus secara permanen atau kecacatan dan 

sementara sehingg

perhatian yang khusus dalam kehidupan sehari-hari. 

 Orang tua ataupun soeorang pendidik harus mengetahui sejak dini jik

anak atau peserta didiknya mengalami gangguan mental. Untuk mengetahuinya

dapat di lihat dan dibandingkan dengan anak pada um

Menurut Tirtonegoro (1987:4) berdasarkan intelegensinya yang berada di 

bawah normal, secara umum anak tunagrahita mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 

: 

1. Ciri pokok anak tunagrahita ialah intelegensi anak ada di bawah 

normal, jadi IQ anak kurang dari 100, 

anak-anak normal sebaya, baik di tinjau dari psikis, sosial, fisik dan 

lain-lain, 
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3. Tidak dapat menyelesaikan studinya sampai tamat SD, 

4. Perlu mendapat pelayanan khusus dan pendidikan khusus, 

5. Tidak dapat konsentrasi terlalu lama ( lekas bosan ), 

6. Daya abstraksi sangat kurang, 

7. Perbendaharaan kata sangat terbatas, 

8. Fikiran, ingatan, kemauan, dan sifat-sifat mentallainya lebih jelek kalau 

mal sebaya, 

 

5. Konsep Akhlak 

 Ya’qub (1993:15) dalam bahasa indonesia, selain menerima perkataan 

akhlak, etika dan moral yang masing-masing dari bahasa Arab, Yunani dan Latin, 

beberapa perkataan yang makna dan tujuanya sama atau 

hampir sama dengan perkataan akhlaq, ialah : susila, kesusilaan,tata susila, 

dibandingkan dengan anak nor

9. Tidak dapat menjadi normal. 

juga dipergunakan 

etika,budi pekerti, kesopanan, sopan santun, adab, perangai, tingkah laku, 

perilaku, dan kelakuan. 

 Dalam perjalananya, banyak aliran dan teori tentang etika antara lain 

adalah Naturalisme, Hedonisme, Idealisme, dan aliran Theologis. 
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 Menurut Ya’qub (1993:89) di dalam Islam sendiri, telah muncul berba

ahli fikir yang telah mengemukakan konsepnya mengenai akhlak, d

gai 

iantaranya 

oerang ahli fikir islam yang terkemuka, asal Majusi bernama Ahmad bin 

afat th. 241 H), menampilkan tinjauan 

bahan-bahan yang di pelajari dari filsafat Yunanai ajaran Persia dan 

olkannya ialah: Jiwa manusia mempunyai 

1. Annafsul bahimiyah (nafsu kebinatangan) yang buruk; 

khususiyat dari jiwa yang cerdas ialah mempunyai sifat adil,harga diri, berani, 

purnaan wujudnya. Segala yang maujud ini baik 

adalah : 

A. Ibnu Muskawaih 

 S

Muhammad bin Ya’kup atau Maskawaih (w

tentang akhlak di samping memperkatakan masalah-masalah lainya yang 

berhubungan dengan filsafat. Sumber-sumber pemikirannya bercorak Islam dan 

pengalamannya sendiri. 

 Urai-uraian mengenai akhlak Ibnu Maskawaih diutarakan dalam bukunya 

“Tahzibul Akhlak”. Hal-hal yang di tonj

tiga tingkatan : 

 

2. Annafus sabu’iyah (nafsu binatang buas) yang sedang; 

3. Annafus nathiqah (jiwa yang cerdas), yang baik menurut anggapannya. 

Sifat buruk dari jiwa ialah mempunyai kelakuan berani babi, pengecut, 

ujub (pongah), sombong, olok-olok, nanar, penipu, dan hina dina. Sebagai 

pemurah, benar dan cinta. 

Kebijakan bagi suatu makhluk yang hidup dan berkemauan ialahapa yang 

dapat mencapai tujuan dan kesem
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jika ia 

a 

juga, k

kepada kebajikan. Di antara kedua golongan tersebut ada 

golong

a bersifat umum dan khusus, ada kebajikan mutlak dan ada 

ilmu p

h yang dituju setiap orang dengan perasaan beruntung, tak lain 

daripad

alam 

asehi di Bashar telah mengadakan diskusi-diskusi rahasia itu 

mempunyai persediaan yang cukup guna untuk melaksanakan suatu tujuan. 

Tetapi setiap orang memiliki perbedaan yang pokok dalam persediaan bakatnya. 

Selanjudnya menurut ilmu maskawaih, dia antara manusia ada yang baik 

dari asalnya. Golongan ini tidakakan cenderung kepada jahatan, meski bagaiman

arena sesuatu yang menang dari asal tak akan berubah. Golongan ini 

merupakan minoritas. 

Golongan yang memang jahat dari asalnya adalah mayoritas, sama sekali 

tidak akan cenderung 

an yang beralih pada kebaikan dan kejahatan, karena pendidikan atau 

pengaruh lingkungan. 

Berbicara tentang kebajikan, Ibnu maskawaih menerapkan bahwa 

kebajikan itu adakalny

engetauhuan yang luhur dimana semua orang yang baik akan berusaha 

mencapainya. 

Dalam hubungan ini dibedakan antara kebajikan dan perasaan beruntung. 

Kebajikan iala

a semacam kebajikan yang diperuntukkan bagi setiap individu. Kebajikan 

mempunyai bentuk tertentu, sedangkan perasaan beruntung bersifat relatif, dapat 

berubah sifat dan bentuknya menurut perasaan orang-orang yang hendak 

mencapainya. Demijianlah pokok-pokok pandangan etika Ibnu Maskawaih. 

B. Ikhwanussafa 

sekelompok ahli-ahli fikir yang tergabung dalam “ikhwanussafa”, d

abad kesepuluh M
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yang b

2. Abul Hasan Ali bin Harun az- Zanjabi, 

3. Abu Ahmad al-Mihrajjabi, 

4. Aufi, 

5. Zaid bin Rifa’ah 

 

 

ereka lakukan diskusi rahasia itu karena kondisi penguasa waktu itu 

tidak m mungkinkan adanya diskusi terbuka. 

1. Bahwa syari’at Islam yang suci, pada zaman meraka telah dimasuki oleh 

kejahilan dan kekeliruan orang islam; 

3. Manusia menjadi baik jika bertindak sesuai dengan tabiat aslinya yakni 

anyak dikacaukan oleh alam fikiran yang datang dari luar Islam. Mereka itu 

antara lain : 

1. Abu Sulaiman bin Mu’syir al-Busti al-Muqaddasi, 

 

 

 

M

e

Adapun pokok-pokok pemikiran mereka adalah sebagai berikut : 

2. Cenderung kepada sifat zuhud dan kerohanian; 

perbuatan yang terbit dari renungan akal dan pikiran; 
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4. Perasaan cinta adalah budi pekerti yang paling luhur terutama cinta kepada 

Allah swt. Perasaan cinta dalam penghidupan di dunia dalam bentuk harga-

n, manusia perlu juga memperhatikan 

Abu Ha

g masyhur “ihya ulumudin”, mengungkapkan pandangan 

etikanya antara lain sebagai berikut : 

ngai ulama, syuhada’, shiddiqin, dan Nabi-

anusia,yaitu kekuatan berfikir, kekuatan hawa nafsu dan kekuatan 

n-

perbuatan dan tingkah laku manusia. Apabila lahir tingkah laku yang indah dan 

menghargai dan tasamuh (toleransi); 

5. Jasad manusia adalah kejadian yang sangat rendah dan hakikat manusianya 

adalah jiwanya. Sekalipun demikia

jasadnya agar dapat memperoleh kemajuan. 

Demikian antara lain garis-garis pemikiran etika ikhwanussafa. 

C.   Imam al-Ghazali 

mid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (1058-1111 M) 

dengan kitabnya yan

1. Akhlak berarti mengubah bentuk jiwa dari sifat-sifat yang buruk kepada sifat-

sifat yang baik sebagaimana pera

nabi. 

2. Akhlak yang baik dapat mengadakan perimbangan antara tiga kekuatan dalam 

diri m

amarah. Akhlak yang baik acapkali menentang apa yang digemari manusia. 

3. Akhlak itu ialah kebiasaan jiwa yang tetap yang terdapat dalamdiri manusia 

yang dengan mudah dan tidak perlu berfikir menumbuhkan perbuata
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terpuji maka dinamakanlah akhlak yang baik, dan apabila yang lahir tingkah 

laki yang keji, dinamakan akhlak yang buruk. 

4. Tingkah laku seseorang itu adalah lukisan batinnya. 

5. Berbicara tentang “Kebiasaan” al-Ghazali mengemukakan bahwa kepribadian 

manusia pada dasarnya dapat menerima suatu pembentukan, tetapi lebih 

anusia dan memancarkan 

condong kepada kebajikan dibandingkan dengan kejahatan. Jika kemudian 

manusia membiasakan yang jahat, ,maka menjadi jahatlah kelakuannya. 

Demikian juga sebaliknya, jika membiasakan kebaikan maka menjadi baiklah 

tingkah lakunya. Seandainya manusia membiasakan diri makan tanah, maka 

tanahlah yang menjadi makanannya yang enak. Namun Allah menunnjukan 

makanan dan miniman yang lebih sedap dan karena membiasakan diri kepada 

petunjuk itu, maka berpindahlah kelezatan seleranya. 

6. Berbicara tentang pentingnya latihan dan pendidikan akhlaq, al-Ghazali 

mengutarakan bahwa jiwa itu dapat dilatih, dikuasai dan di ubah kepada akhlak 

yang mulia dan terpuji. Tiap sifat tumbuh dari hati m

akibatnya kepada anggotanya. Seseorang yang ingin menulis bagus, pada 

mulanya harus memaksakan tangannya membiasakan menulis bagus. Apabila 

kebiasaan itu sudah lama maka paksaan itu tidak diperlukan lagi karena 

digerakkan oleh jiwa dan batinnya. 

Demikian beberapa cukilan dari pandangan Akhlak imam Al-Ghazali. 

D.   Al-Farabi 
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A ), 

 yang menitik beratkan pandangan etika pada masalah kenegaraan 

dalam 

n kebahagiaan warga negeri-nya. 

 satu dengan 

purna. Masyarakat sempurna ialah masyarakat yang 

emimpin dan 

enindas yang lemah, yang 

bu Nasher Muhammad bin Quzlaq bin Thurkan al-Farabi (879-950 M

ahli fikir Islam

bukunya yang berjudul “Ar-Ra’yu ahlil madinatil fadlilah” yang antara lain 

mengemukakan : 

1. Negeri yang utama (Madinatul fadlilah) ialah negeri yang memperjuangkan 

kemakmuran da

2. Untuk kepentingan itu, haruslah berpedoman dengan contoh teraturnya 

hubungan dengan Allah dengan alam semesta dan diantara isi alam

yang lainya. 

3. Klasifikasi masyarakat ada dua macam. Pertama, masyarakat sempurna. Kedua 

masyarakat tidak sem

mengandung keseimbangan yang ada dalam diri manusia. 

4. Timbulnya masyarakat karena ada tiga macam : Pertama karena adanya 

kekuasaan seseorang yang kuat seperi raja atau panglima yang m

mempersatukan masyarakat itu. Kedua, karena ada persamaan keturunan atau 

perhubungan daerah di antara warganya. Ketiga, karena hubungan perkawinan 

antara keluarga. 

5. Setiap keadaan mengandung unsur pertentangan. Sebagai contoh dapat dilihat 

dalam kehidupan hewani, yaitu bahwa yang kuat m

menang menuntut keadilan. 
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E.   Ibnu Bayah 

Ibnubayah (1095-1137) di Eropa lebih masyhur dengan nama avenpace. 

 ini di lahirkan di Saragosa (Spanyol) sebagai filosof Islam 

pertam

1. Faktor rohaniah yang menggerakkan manusia melakukan perbuatan. 

2. Sebagian Akhlak manusia ada yang sama dengan Akhlak hewan, misal sifat 

beraninya macan, sombongnya merak, sifat rakus, malu dan patuh dari 

Diantara berbagai pandangan ahli fikir islam mengenai konsep akhlak 

yang telah dipaparkan diatas, penulis sepakat dengan konsep yang telah 

dikemu

Ahli fikir islam

a di dunia Barat (Andalusia). Macam-macam ilmu pengetahuan yang di 

kuasainya. 

Khususnya dalammasalah etika ia mempunyai pandangan sebagai berikut : 

berbagai binatang. Tetapi sifat akali manusia yang menjadi pangkal ilmunya 

adalah sifat kesempurnaan yang dapat mengatasi sifat-sifat hewani tersebut. 

3. Manusia yang tidak mengindahkan sifat kesempurnaannya (akalnya) berarti 

hanya mencukupkan dirinya pada sifat-sifat hewani saja dan keutamaanya 

menjadi hilang. 

 

kakan oleh imam al-Ghazali sebagai landasan teori dalam penelitian ini, 

karena sesuai dengan karakter pendidikan islam yang ada di indonesia.Bagi anak 

tunagrahita di SLB N 1 Sleman, setidaknya kemandirian akhlak dapat di lihat dari 

43 
 



 
 

44 
 

bagaimana mereka menjalani aktifitas keseharianya, dalam mengikuti proses 

belajar-mengajar di sekolah. 


