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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Nilai Islam merupakan akhlak mulia yang mencerminkan tentang 

kualitas atau intelektualitas manusia. Akhlak mulia tersebut bersifat 

individualitas dan sangat prinsipil sehingga memiliki karakteristik yang dapat 

membedakan sifat-sifat manusia. Penulis sangat tertarik untuk meneliti 

masalah pendidikan akhlak mulia dalam proses pembelajaran mata pelajaran 

matematika karena mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ternyata tidak 

cukup untuk menyelesaikan masalah akhlak siswa.  

 Akhlak siswa semakin hari semakin memprihatinkan dan bahkan 

telah mecoreng karakter bangsa. Terbukti banyaknya pelajar kita yang 

terjerumus dalam tindakan criminal, misalnya: penipuan, pencurian, 

pemerkosaan, pembunuhan, narkoba dan lain sebagainya. Karena generasi 

muda bukan hanya sebagai generasi penerus melainkan juga generasi 

pembaharu dan bahkan kalau memungkinkan generasi yang bersifat 

revolusioner. Kalau akhlak mereka rusak dan karakter bangsa telah musnah 

pasti negara Indonesia tinggal kenangan dan hanya nama saja. Penulis 

prihatin terhadap fenomena tersebut dan merasa terpanggil untuk memberikan 

salah satu solusi yang mungkin dapat membantu dalam membentuk akhlak 
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mulia siswa khususnya dalam proses pembelajaran mata pelajaran 

matematika . 

 Matematika merupakan salah satu ilmu pasti yang mencerminkan 

tentang kemandirian, teguh pendirian, kejujuran, kedisiplinan, berfikir logis 

dan kritis, kreatif, inovatif . Hal tersebut merupakan wujud karakter yang 

harus dibangun dengan kokoh sehingga karakter bangsa dapat terwujud dan 

dapat bersaing dalam percaturan global. Matematika bukan sekedar ilmu 

pengetahuan tetapi merupakan wahyu dari Allah SWT, karena dalam al-

Qur’an banyak menyebutkan tentang matematika, diantaranya : 

 Angka atau bilangan banyak disebutkan dengan jelas dalam 

Kitabullah yaitu Al-Qur’an, tujuannya agar menjadi cobaan bagi orang-orang 

kafir dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-

orang yang diberi Al kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu 

sesuai yang difirmankan Allah dalam QS. Muddatstsir ayat 31 : 

$ tΒuρ !$ uΖù=yèy_ |=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# 	ω Î) Zπs3 Í×̄≈ n=tΒ   $ tΒuρ $ uΖù=yèy_ öΝåκsE£‰ Ïã 	ω Î) ZπuΖ÷FÏù 

t Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã�x�x. z É)øŠ tFó¡uŠ Ï9 t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9$# yŠ#yŠ ÷“ tƒuρ t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u 

$ YΖ≈ uΚƒÎ)   Ÿω uρ z>$ s? ö�tƒ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9$# tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ   tΑθà)u‹Ï9uρ t Ï% ©!$# 

’ Îû ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚ z�£∆ tβρ ã�Ï�≈ s3 ø9$#uρ !#sŒ$ tΒ yŠ#u‘ r& ª! $# #x‹≈ pκÍ5 Wξ sWtΒ 4 y7Ï9≡x‹ x. ‘≅ ÅÒ ãƒ 

ª! $#  tΒ â !$ t±o„ “Ï‰ öκu‰uρ  tΒ â !$ t±o„ 4 $ tΒuρ ÞΟn=÷ètƒ yŠθãΖã_ y7În/u‘ 	ω Î) uθèδ 4 $ tΒuρ 

}‘ Ïδ 	ω Î) 3“t�ø.ÏŒ Î#|³ t6ù=Ï9 ∩⊂⊇∪     
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Artinya : “Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari 

Malaikat: dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu 

melainkan untuk Jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-

orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang 

beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al 

kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-

orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir 

(mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini 

sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat 

orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada 

siapa yang dikehendaki-Nya. dan tidak ada yang mengetahui tentara 

Tuhanmu melainkan Dia sendiri. dan Saqar itu tiada lain hanyalah 

peringatan bagi manusia.( QS. 74 : 31) 
 

Penyebutan angka atau bilangan tersebut benar-benar untuk membuka akal 

(mindset) umat Islam untuk semakin berfikir bahwa banyak keajaiban dan 

kekuasaan Allah yang luar biasa diluar batas penalaran manusia.. Allah 

berfirman dalam QS.Ali Imran : 190 dan QS. Yunus : 5 

 χÎ) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ É#≈ n=ÏF÷z$#uρ È≅ øŠ ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒUψ 

’ Í<'ρ T[{ É=≈ t6ø9F{ $# ∩⊇⊃∪     

 

Artinya :“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 

yang berakal” (QS. 3:190) 

 

uθèδ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ š[ ôϑ¤±9$# [ !$ u‹ÅÊ t�yϑs)ø9$#uρ #Y‘θçΡ …çν u‘ £‰ s%uρ tΑ Î—$ oΨ tΒ (#θßϑn=÷ètFÏ9 

yŠ y‰ tã t ÏΖÅb¡9$# z>$ |¡Ås ø9$#uρ 4 $ tΒ t, n=y{ ª! $# š� Ï9≡sŒ 	ω Î) Èd, ys ø9$$ Î/ 4 ã≅ Å_Á x�ãƒ ÏM≈ tƒFψ$# 

5Θöθs)Ï9 tβθßϑn=ôètƒ ∩∈∪     
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Artinya : “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya 

dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi 

perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan 

perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu 

melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-

Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. 

              (QS. 10 : 5) 

 

 Ayat ini berimplikasi munculnya : Ilmu astronomi, Ilmu falaq yang 

menyebabkan adanya penanggalan atau kalender. Pada kalender akan muncul 

urutan atau susunan angka atau bilangan dalam matematika dikenal dengan 

Bilangan Asli (bilangan yang disusun mulai angka 1), Pola Bilangan 

khususnya Barisan dan Deret baik aritmatika maupun geometri. Allah 

berfirman dalam Surat Al-Israa’ : 88 

≅ è% ÈÈ⌡ ©9 ÏMyèyϑtGô_ $# ß§Ρ M}$# - Éf ø9$#uρ #’ n?tã βr& (#θè? ù' tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ#u ö�à)ø9$# 

Ÿω tβθè? ù' tƒ Ï& Î# ÷WÏϑÎ/ öθs9uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 #Z#AÎγsß ∩∇∇∪     

 

Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk 

membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan 

dapat membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian 

mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain". 

               (Q.S. 17 : 88) 

  

 Ayat di atas merupakan  beberapa contoh yang disebutkan Allah 

dalam Al-Qur’an mengenai keberadaan angka-angka (bilangan). Tujuannya 

agar manusia itu menggunakan akalnya untuk berfikir dan meyakini apa yang 

telah diturunkan, yaitu Al-Qur’anul Karim. Allah menciptakan alam semesta 

ini dengan perhitungan yang matang dan teliti. Ketelitian Allah itu pasti 

benar, semuanya dibuat secara terencana dan perhitungan. Abah Salma Alif 

Sampayya menyatakan bahwa bilangan bilangan adalah roh dari matematika 



5 

 

 

dan matematika merupakan bahasa murni ilmu pengetahuan (lingua pura). 

Setiap bilangan memiliki nilai yang disebut dengan angka. Peranan 

matematika dalam kehidupan pernah dilontarkan oleh seorang filsuf, ahli 

matematika dan pemimpin spiritual Yunani, Phytagoras (569-500 SM), 10 

abad sebelum kelahiran Rasulullah SAW, Phytagoras mengatakan angka-

angka mengatur segalanya. Penyebutan ilmu matematika dalam al-Qur’an 

tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa ilmu matematika dapat 

membentuk akhlak mulia siswa. 

Nilai-nilai Islam merupakan saka guru kehidupan seluruh umat di 

dunia dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi tergantung 

pada akhlaknya (karakter). Apabila manusia memiliki karakter sesuai dengan 

tuntunan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW niscaya kehidupan di dunia 

akan menjadi baik dan manusia akan mampu menyelesaikan tugas 

kekhalifahannya dengan baik pula. Jadi pembentukan karakter siswa sebagai 

generasi penerus harus segera dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan 

berkesinambungan, karena dipundak merekalah beban tanggung jawab untuk 

kelangsungan kehidupan dimasa mendatang.  

Pendidikan akhlak mulia merupakan upaya yang harus melibatkan 

semua pihak baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan 

sekolah, masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu menyambung kembali 

hubungan dan educational networks yang mulai terputus tersebut. Pendidikan 

akhlak mulia tersebut, tidak akan berhasil selama antar lingkungan 

pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan. 
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Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 : 

ßŠ$ t7Ïãuρ Ç≈ uΗ÷q §�9$# š Ï% ©!$# tβθà±ôϑtƒ ’ n?tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθyδ #sŒ Î)uρ 

ãΝßγt6sÛ% s{ šχθ è=Îγ≈ yf ø9$# (#θä9$ s% $ Vϑ≈ n=y™ ∩∉⊂∪     

Artinya : “dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-

orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila 

orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata 

(yang mengandung) keselamatan”. (QS. 25 :63) 

Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan 

pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama harus lebih 

diberdayakan, sehingga dapat terwujud keluarga sakinah, mawaddah, dan 

warrahmah). Allah berfirman dalam surat Ali ‘Imran ayat 159 : 

$ yϑÎ6sù 7πyϑôm u‘ z ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9uρ |MΨ ä. $ ˆàsù xá‹Î=xî É= ù=s)ø9$# (#θ‘Ò x�Ρ ]ω 

ô ÏΒ y7Ï9öθym ( ß#ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ö�Ï�øótGó™$#uρ öΝçλm; öΝèδö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í�ö∆F{ $# ( #sŒ Î* sù 

|MøΒz•tã ö≅ ©.uθtGsù ’ n?tã «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# 7= Ïtä† t, Î# Ïj.uθtGßϑø9$# ∩⊇∈∪   

    

Artinya : “ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena 

itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya”. (QS. 3 : 159) 
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Desain pendidikan yang mengacu pada pembebasan, penyadaran 

dan kreativitas sesungguhnya sejak masa kemerdekaan sudah digagas oleh 

para pendidik kita, seperti Ki Hajar Dewantara, KH. Ahmad Dahlan,        

Prof. H. Mukti Ali, Ki Hajar Dewantara misalnya, mengajarkan praktek 

pendidikan yang mengusung kompetensi/kodrat alam anak didik, bukan 

dengan perintah paksaan, tetapi dengan tuntunan bukan tontonan. Sangat 

jelas cara mendidik seperti ini dikenal dengan pendekatan among yang lebih 

menyentuh langsung pada tataran etika, perilaku yang tidak terlepas dengan 

karakter atau watak seseorang. KH. Ahmad Dahlan berusaha mengadaptasi 

pendidikan modern Barat sejauh untuk kemajuan umat Islam, sedangkan 

Mukti Ali mendesain integrasi kurikulum dengan penambahan berbagai ilmu 

pengetahuan dan keterampilan. Namun mengapa dunia pendidikan kita yang 

masih berkutat dengan problem internalnya, seperti penyakit dikotomi, 

profesionalitas pendidiknya, sistem pendidikan yang masih lemah, perilaku 

pendidiknya dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, membangun akhlak mulia atau watak bangsa 

melalui pendidikan mutlak diperlukan, bahkan tidak bisa ditunda, mulai dari 

lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat dengan meneladani para 

tokoh yang memang patut untuk dicontoh. Sedangkan pendidikan akhlak 

mulia melalui sekolah, tidak semata-mata pembelajaran pengetahuan semata, 

tatapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi 

pekerti yang luhur dan lain sebagainya. Pemberian penghargaan (prizing) 

kepada yang berprestasi, dan hukuman kepada yang melanggar, menumbuh 
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suburkan (cherising) nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mengecam dan 

mencegah (discowaging) berlakunya nilai-nilai yang buruk. Sehingga 

menerapkan pendidikan berdasarkan akhlak mulia (good character base 

education) pada setiap mata pelajaran wajib dilaksanakan oleh setiap guru.  

Agama Islam memerintahkan kepada umatnya agar memiliki 

karakter atau akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Akhlak berdasarkan kepada siapa harus dilaksanakan 

menurut agama Islam terbagi menjadi tiga, yaitu :  

1. Akhlak terhadap Allah SWT 

Pengakuan dan kesadaran manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 

SWT merupakan titik awal munculnya Akhlak terhadap Allah SWT, 

karena akan melahirkan sikap positif seorang hamba kepada pencipta-Nya, 

diantaranya :  

a. Menyucikan dan memuji  kepada Allah SWT 

b. Bertawakal kepada Allah SWT 

c. Berbaik sangka kepada Allah SWT 

2. Akhlak terhadap sesama manusia 

Manusia sebagai makhluk sosial artinya tidak akan dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain, sehingga dalam menjaga keharmonisan berinteraksi 

membutuhkan sikap-sikap terpuji, diantaranya : jujur, ikhlas, rendah hati, 

kasih sayang, disiplin, santun, percaya diri, hemat, pantang menyerah, adil, 

berfikir positif, mandiri, cinta damai, toleransi, pengendalian emosi, 

kewarganegaraan, tanggung jawab, kreatif, kerja keras dan kerjasama. 
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3. Akhlak terhadap lingkungan 

Kelangsungan hidup manusia sangat tergantung terhadap kelestarian 

lingkungan, sehingga manusia wajib menjaga keseimbangan lingkungan 

agar manusia dapat meneruskan estafet kehidupan. Banyak manusia tidak 

menyadari dampak merusak lingkungan, misalnya : menebang hutan 

secara liar, merusak ekosistem laut, membunuh binatang tanpa 

memperhatikan kelangsungan hidup binatang tersebut, dan lain 

sebagainya. Sekarang manusia baru menyadari akibat perbuatannya, 

karena bencana alam terjadi dimana-mana.  

 Penerapan akhlak yang benar akan menciptakan keselarasan  dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Sehingga berdasarkan 

penjelasan tersebut akhlak merupakan jantung atau penggerak 

keberlangsungan kehidupan manusia. Jika manusia dalam dunia ini sudah 

tidak berakhlak baik pasti kehancuran akan semakin dekat dan nyata 

terjadinya hari akhir atau hari kiamat. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemikiran dan memperhatikan latar belakang masalah  

di atas, maka rumusan masalah sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan 

dan terarahnya kajian. Adapun rumusan masalah yang akan di kaji adalah 

sebagai berikut : 

1. Nilai-nilai Islam apa saja yang bisa diinterintegrasikan dalam Standar 

Kompetensi/ Kompetensi Dasar matematika? 
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2. Apakah nilai-nilai Islam tersebut sudah relevan dengan Standar 

Kompetensi/ Kompetensi Dasar matematika ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 Semua penelitian pasti memiliki tujuan dan hasil dari semua 

kegiatan tersebut dapat berguna, baik terhadap penulis maupun pembaca. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengkaji sekaligus mengupas nilai-nilai Islam yang bisa diintegrasikan 

dalam Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar matematika. 

2. Menguraikan dan menganalisis relevansi nilai-nilai Islam tersebut dengan 

Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar Matematika. 

 Penelitian ini harapan penulis dapat terlaksana dengan baik dan  

maksimal sehingga dapat berguna dan bermanfaat. Beberapa kegunaan yang 

di harapkan adalah : 

1. Untuk menambah wawasan tentang urgensi nilai-nilai Islam dalam 

mencetak generasi bangsa khususnya dalam dunia pendidikan. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sekaligus pemikiran 

bahwa mata pelajaran matematika dapat dijadikan salah satu alternatif 

dalam membentuk akhlak mulia untuk memperbaiki moralitas peserta didik 

yang semakin hari semakin memprihatinkan. 

 

D. Penelitian Terdahulu  

 Penelitian tentang nilai-nilai Islam telah diteliti atau ditulis  oleh 

beberapa orang dengan judul, diantaranya : Pengelolaan Pembelajaran Nilai-



11 

 

 

Nilai Agama Islam Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ‘Aisyiyah 

Kreatif di Kota Magelang yang ditulis oleh Wiwik Kusmitaningsih 

mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tahun 2011 (http://etd.eprints.ums.ac.id/13187/1/HALAMAN 

_DEPAN.pdf),yang menitik beratkan pada pengelolaan pembelajaran dengan 

memasukkan nilai-nilai Islam khusus pada anak usia dini. Kemudian ditulis 

juga oleh Asep Supriadi merupakan mahasiswa pascasrajana program 

magister Susastra Universitas Diponegoro tahun 2006 (http://eprints. 

undip.ac.id/16638/1/ASEP_ SUPRIADI.pdf), dengan judul Transformasi 

Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El-

Shirazy : Kajian Interteks. Sedangkan penulis mengangkat permasalahan 

tentang Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Belajar Mengajar 

Matematika Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  

 

E. Sistematika Pembahasan  

Kerangka studi ini disajikan berupa satu kesatuan bahasan yang 

berurutan, terdiri dari : 

BAB I Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

dan Kegunaan, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan  

BAB II Kajian Pustaka : Pengertian Nilai-Nilai Islam, Kandungan Nilai-Nilai 

Islam, Fungsi Akhlak Mulia, Prinsip Pendidikan Akhlak Mulia  

BAB III Metode Penelitian : Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, 

Analisis Data. 



12 

 

 

BAB IV Pembahasan: Karakteristik PBM Matematika, Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar Matematika, Hasil Analisis Data 

BAB V Penutup : Kesimpulan, Saran 

 

 


