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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pemanfaatan 

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah, laba, 

untung.11 Sedangkan pemanfaatan mempunyai arti proses, cara, perbuatan 

memanfaatkan. Memanfaatkan berhubungan erat dengan kepemilikan, karena 

memiliki sesuatu sekaligus memiliki manfaatnya, yang sering kita kenal dengan 

pemilikan sempurna (al-Milk al-Tam), bisa juga memiliki sesuatu tanpa memiliki 

manfaatnya atau sebaliknya memiliki manfaatnya tetapi tidak memiliki bendanya 

(zatnya) yang disebut pemilikan tidak sempurna (al-Milk al-Naqish). al-Milk al-

Naqish yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut al-Milk 

Raqabah, sedangkan al-Milk al-Naqish yang berupa penguasaan terhadap 

kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara ijarah, 

wakaf dan wasiyat atas manfaat.12 

B. Sumber Belajar 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa 

data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam 

belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga 

mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai 

                                                           
11 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, t.th), hal. 858. 
12 Mahmud Junus, Tarjamah Quran, (Bandung: al-Maarif, 1983), 
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kompetensi tertentu.13 Selain itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat 

digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar.14 Edgar Dale 

menyatakan, sumber belajar adalah pengalaman-pengalaman yang pada 

dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu 

yang dapat dialami, yang dapat menimbulkan peristiwa belajar. Maksudnya 

adanya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna sesuai dengan 

tujuan yang telah ditentukan.15 

Berdasarkan Association for Educational Communications and 

Technology, sumber belajar diartikan sebagai segala sesuatu atau daya yang 

dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk 

gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran.16 Dari beberapa pengertian di 

atas, maka dalam penelitian ini sumber belajar adalah segala tempat atau 

sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memberi kemudahan bagi peserta 

didik untuk memperoleh suatu informasi, pengetahuan, dan dapat 

dimanfaatkan oleh peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dan 

perubahan tingkah laku yang meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, 

dan lingkungan. 

 

 

                                                           
13 Iskandar, Psikologi Pendidikan (Sebuah Orientasi Baru) (Jakarta: 2009), hal. 196. 
14 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: 2008), hal. 228. 
15 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif (Jakarta: 1997), hal. 102. 
16 Kokom Kumalasari, Pembelajaran Kontekstual (Bandung: 2010),  hal. 108. 
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2. Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Kalau media pembelajaran sekadar media untuk 

menyampaiakan pesan, sedangkan sumber belajar tidak hanya memiliki 

fungsi tersebut, tetapi juga termasuk strategi, metode, dan tekniknya.17 

Menurut Jerolimek guru perlu menggunakan berbagai sumber belajar 

dalam pembelajaran dengan alasan-alasan berikut ini: 

a. Tidak semua peserta didik belajar dengan cara yang sama, media 

berbeda bisa disesuaikan dengan gaya belajar dari peserta didik yang 

berbeda. 

b. Membaca cakupan antar peserta didik yang berbeda, memerlukan 

sumber belajar yang berbeda. 

c. Masing-masing media memiliki kekuatan dan keterbatasan dalam cara 

menyampaikan pesan. 

d. Dampak suatu pesan akan lebih kuat jika lebih dari satu sistem 

berhubungan dan melibatkan perasaan dalam menerima pesan itu. 

e. Bahan untuk dipelajari bervariasi, sangat abstrak dan kompleks. 

f. Penggunaan berbagai variasi media akan memotivasi dan meningkatkan 

minat belajar. 

g. Gaya mengajar yang menekankan pada inkuiri dan pemecahan masalah 

memerlukan sumber dan pencarian informasi yang luas. 

                                                           
17 Rusman, Manajemen kurikulum (Jakarta: 2010), hal. 134. 
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h. Sumber belajar berbeda dapat menyediakan pengertian mendalam yang 

berbeda pada pokok materi yang sama; mungkin ada pertentangan atau 

ketidaktepatan tanpa diketahui jika hanya menggunakan sumber.18 

Penyediaan sumber belajar cukup menunjang terhadap pelaksanaan 

pembelajaran, berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan bahan-bahan 

sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Merujuk pada 

perlunya guru menggunakan berbagai sumber belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa fungsi belajar dalam pembelajaran adalah sebagai 

berikut:  

a. Sumber informasi dalam proses pembelajaran 

b. Mengatasi keterbatasan pengalaman belajar 

c. Melampaui batas ruang kelas 

d. Memungkinkan interaksi langsung 

e. Memungkinkan keseragaman pengamatan. 

f. Menanamkan konsep baru. 

g. Membangkitkan minat baru. 

h. Membangkitkan motivasi. 

i. Memberikan pengalaman menyeluruh.19 

Dari paparan di atas telah disebutkan, bahwa sumber belajar merupakan 

media yang dijadikan rujukan dalam menopang kemudahan belajar. Hal ini 

selaras dengan temuan Worth yang menyatakan bahwa kemampuan rata-rata 

                                                           
18 Kokom Kumalasari. Pembelajaran Kontekstual (Bandung: 2010), hal. 113. 
19 Ibid., hal. 114. 
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90 % Berbuat 

manusia dalam mengingat lebih kuat secara verbal dan visual daripada verbal 

saja atau visual saja. Lebih jelasnya disajikan dalam tabel di bawah ini. 

 Tabel. 2.1 Kemampuan Rata-rata manusia dalam mengingat 

Mengingat Sesudah 3 jam Sesudah 3 hari 

Verbal saja 70% 10% 

Visual saja 72% 20% 

Verbal dan visual 85% 65% 

Sheal melalui “kerucut pengalaman belajar” nya mengungkapkan bahwa 

kita belajar hanya 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita 

dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 

70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan 

lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa jika mengajar dengan banyak 

berceramah, maka tingkat pemahaman peserta didik hanya 20%. Tetapi 

sebaliknya, jika peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sambil 

melaporkannya, tingkat pemahaman peserta didik dapat mencapai sekitar 

90%.20 Secara visual dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1. Kerucut Pengalaman Belajar dari Sheal 

                                                           
20 Depdiknas, Kegiatan Belajar Mengajar Yang Efektif (Jakarta : Balitbang), hal. 12-13. 
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3. Macam-macam Sumber Belajar 

Menurut Jerolimek sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 2 

kategori, yaitu (1) reading materials and resources (materi dan sumber 

bacaan) meliputi buku teks, ensiklopedia, buku referensi, internet, majalah, 

pamflet, surat kabar, kliping, brosur perjalanan, dan beberapa bagian materi 

yang dicetak/diprint; (2) non reading materials and resources (materi dan 

sumber buku bacaan) meliputi gambar, film, rekaman, darmawisata, dan 

sumber masyarakat.21 

a. Materi Bahan Bacaan (Reading Materials) 

1) Buku Teks 

Buku adalah sumber sekaligus media yang paling umum digunakan 

sebagai acuan dalam pembelajaran apa pun. Buku pelajaran yang 

layak digunakan biasanya terlebih dahulu diperiksa oleh Depdiknas 

untuk mendapatkan izin.22 

2) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa adalah bentuk latihan atau pekerjaan rumah 

yang berisi soal-soal sesuai dengan materi pelajaran. LKS dapat 

dijadikan sebagai alat evaluasi sekaligus sumber pembelajaran 

karena dalam LKS disajikan rangkuman-rangkuman materi. 

3) Ensiklopedia 

Kegunaan ensiklopedi adalah memberikan kemudahan bagi peserta 

didik atau guru untuk mendapatkan informasi mengenai materi atau 

                                                           
21 Kokom Kumalasari, Op.Cit., hal. 116. et seq. 
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fakta dari berbagai topik yang diperlukan dalam persiapan 

mengajar. 

4) Majalah 

Keberadaan majalah dapat memberikan pengetahuan sekaligus 

sumber belajar bagi peserta didik. Saat ini majalah sudah banyak 

beredar di masyarakat. Dengan adanya majalah, peserta didik 

diharapkan memiliki kebiasaan membaca dan mempelajari hal-hal 

yang bersifat umum sesuai dengan kemmapuan mereka.  

5) Kliping 

Kliping merupakan guntingan artikel atau berita yang dimuat di 

majalah dan koran yang memiliki topik atau informasi yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

b. Materi Bukan Bacaan (Non Reading Materials) 

1) Gambar-gambar, Foto, Ilustrasi 

Fungsi materi atau media ini yakni untuk mendapatkan gambaran 

yang nyata, menjelaskan ide dan menunjukkan objek benda yang 

sesungguhnya. Dengan gambar akan memberikan makna 

pembelajaran yang lebih hidup, tepat dibanding dengan kata-kata. 

2) Film 

Dengan media film akan membantu proses pembelajaran lebih 

atraksi dan menyenangkan bagi peserta didik. Film dapat 

menampilkan waktu berabad-abad yang lalu atau peristiwa masa 



17 
 

lalu dan saat ini sehingga peserta didik dapat melihatnya secara 

langsung dan menambah pengetahuan serta pengalamannya. 

3) Filmstrips 

Filmstrips merupakan rangkaian film statis (tidak bergerak), tidak 

seperti film gerak yang umumnya kita kenal. Filmstrips umunya 

sudah dalam urutan teratur, misalnya dalam menggambarkan 

sejarah, pertumbuhan serta perkembangan suatu permukiman, 

pertumbuhanhewan dan binatang, proses sebuah produksi sampai 

konsumsi. 

4) Rekaman (Recording) 

Rekaman atau materi audio ini dapat menampilkan sumber 

pembelajaran seperti pidato-pidato asli pemimpin negara dan tokoh 

masyarakat. 

5) Grafik 

Grafik adalah representasi dari gejala dalam kehidupan di 

masyarakat. Ada beberapa bentuk grafik antara lain grafik garis, 

grafik batang dan histogram. 

6) Kartun 

Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan 

simbol-simbol dan kadang-kadang agak berlebihan untuk 

menyampaikan pesan atau sikap terhadap sesuatu, seseorang, 

situasi atau kejadian tertentu. Nilai pendidikannya cukup besar 
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terutama untuk menarik perhatian dan dapat mempengaruhi sikap 

serta perilaku. 

Kartun biasanya hanya memuat esensi pesan yang harus 

disampaikan dan dituangkan dalam gambar sederhana dan tidak 

rinci dengan menggunakan simbol-simbol serta karakter yang 

mudah dikenali dan dimengerti dengan cepat. 

7) Poster 

Poster umunya bersifat simbolik, dirancang untuk memberi pesan 

dengan cepat dan ringkas. Poster yang baik biasanya memiliki ciri-

ciri berwarna, menyajikan ide tunggal, tulisannya jelas, kaya 

dengan variasi, lugas, dan sering kali mengandung pernyataan yang 

berlebihan. 

8) Papan Buletin 

Papan buletin di sekolah dapat pula digunakan sebagai sumber 

belajar karena dapat ditempatkan untuk display gambar-gambar, 

peta, bagan, dan sebagainya. 

9) Karyawisata 

Yang dimaksud dengan karya wisata di sini lebih menyerupai 

kegiatan yang bersifat “short trips walking trip” dan sejenisnya 

yang umumnya memerlukan waktu tidak panjang (tidak terlalu 

lama) walaupun sering kali juga memerlukan bantuan alat 

transportasi. 
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10) Museum 

Museum adalah tempat untuk memajangkan barang-barang yang 

memiliki nilai sejarah. Selain tempat menyimpan benda-benda 

sejarah, museum pun memiliki fungsi untuk merawat benda sejarah 

tersebut dari tangan-tangan jahil. 

11) Lingkungan Alam 

Lingkungan alam atau lingkungan fisik yang mencakup aspek 

alamiah seperti air, hutan, tanah, udara, matahari, batuan, tanah, 

flora fauna, sungai, danau dan sebagainya merupakan sumber 

pembelajaran. Dari berbagai sumber daya alam yang dimiliki tadi, 

guru dapat mennetukan dan menetapkan satu topik pilihan atau 

lebih dalam proses pembelajaran dan disesuaikan pula dengan topik 

yang dibahas di kelas ataupun luar kelas. 

Pemanfaatan lingkungan fisik (alam) sebagai sumber belajar dapat 

dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik 

untuk melakukan kegiatan di luar kelas untuk menemukan sebab-

sebab sebuah kejadian di sekitarnya, serta mencari hubungan antara 

fakta-fakta yang ada di lingkungan fisiknya seperti pencemaran 

sungai dengan pola hidup masyarakat di sekitarnya dan 

pelaksanaan peraturan atau kepatuhan hukum. 

12) Sumber Masyarakat (Community Resource) 

Manusia sebagai individu, masyarakat, dan warga negara beserta 

lingkungan kehidupannya merupakan sumber belajar yang baik. 
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Selain itu, masyarakat berfungsi sebagai upaya sosialisasi dini 

peserta didik pada masyarakat sekaligus sebagai laboratorium 

pendidikan. Pemnafaatan masyarakat sebagai sumber belajar akan 

memperjelas keterkaitan antara materi pembelajaran dengan fakta-

fakta, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan 

masyarakat peserta didik. 

4. Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Sumber belajar digunakan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem 

belajar mengajar yang berlaku. Oleh karena itu, waktu memilih sumber 

belajar yang akan digunakan, seorang guru perlu mengingat faktor-faktor 

yang dipertimbangkan saat menyusun rencana pembelajaran. Faktor-faktor 

tersebut antara lain ialah kebutuhan belajar, tujuan pembelajaran, 

karakteristik peserta didik, isi pelajaran, metode pembelajaran yang diguakan, 

serta tersedia tidaknya media yang akan dipilih. 

Salah satu penyebab mengapa orang memilih sumber belajar adalah untuk 

memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan 

pendapat tersebut, Kokom memberikan kriteria sumber belajar yang perlu 

diperhatikan sebagai berikut: 

a. Tujuan 

b. Karakteristik peserta didik 

c. Karakteristik sumber belajar 

d. Alokasi waktu 

e. Ketersediaan 
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f. Efektivitas 

g. Kompatibilitas 

h. Biaya 

i. Kaya nilai, moral dan norma.23 

C. Multimedia 

1. Pengertian Multimedia 

Multimedia didefinisikan sebagai komunikasi yang menggunakan 

kombinasi antara berbagai media yang berbeda dan melibatkan komputer di 

dalamnya. Penggunaan komputer sebagai piranti untuk menampilkan data, 

teks, grafik, video, animasi, dan suara secara terintegrasi sendiri merupakan 

salah satu bentuk revolusi dalam sistem komputasi di pertengahan tahun 

1990-an. Multimedia sendiri mempresentasikan data dalam bentuk teks, 

percakapan, audio, musik,gambar, animasi dan video.24 

Menurut Richard E. Mayer dalam bukunya multimedia learning, 

Multimedia diartikan sebagai presentasi materi dengan menggunakan kata-

kata sekaligus gambar.25 

2. Manfaat Multimedia 

Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan digunakan 

secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat besar bagi para 

guru dan peserta didik. Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah 

proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar 

                                                           
23 Kokom Kumalasari, Op.Cit.., hal.127 - 128 
24 Yoanes Bandung, et al.,  Buku Pintar Internet Teknologi Multimedia Over Internet Protocol. 

(Jakarta: 2002), hal. 3. 
25 Richard Mayer, Multimedia Learning (New york : 2001), hal. 2. 
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dapat dikurangi, kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan dan prises 

belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar 

peserta didik dapat ditingkatkan. 

Manfaat di atas akan diperoleh mengingat terdapat keunggulan dari 

sebuah multimedia pembelajaran, yaitu: 

a. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, 

seperti kuman, bakteri, elektron dll. 

b. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin 

dihadirkan ke sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dll. 

c. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan 

berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, 

bekerjanya suatu  mesin,  beredarnya planet Mars, berkembangnya 

bunga dll. 

d. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, 

salju, dll. 

e.  Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan 

gunung berapi, harimau, racun, dll. 

f. Meningkatkan daya tarik dan perhatian peserta didik.26 

3. Karakteristik Media dalam Multimedia Pembelajaran 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan dan 

penggunaan multimedia pembelajaran harus memperhatikan karakteristik 

                                                           
26 Ariasdi, Panduan Pengembangan Multimedia Pembelajaran, diakses pada tanggal 11 Desember 

2013 dari http://ariasdimultimedia.wordpress.com/2008/02/12/panduan-pengembangan-multimedia-

pembelajaran/  

http://ariasdimultimedia.wordpress.com/2008/02/12/panduan-pengembangan-multimedia-pembelajaran/
http://ariasdimultimedia.wordpress.com/2008/02/12/panduan-pengembangan-multimedia-pembelajaran/
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komponen lain, seperti: tujuan, materi, strategi dan juga evaluasi 

pembelajaran. 

Karakteristik multimedia pembelajaran adalah: 

a. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya 

menggabungkan unsur audio dan visual.  

b. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna.  

c. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan 

kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa 

menggunakan tanpa bimbingan orang lain. 

Selain memenuhi ketiga karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran 

sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut: 

a. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering 

mungkin.  

b. Mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri.  

c. Memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang 

koheren dan terkendalikan.  

d. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna 

dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, 

percobaan dan lain-lain.27 

 

                                                           
27 Rahmah Fauziah, Multimedia dalam Pembelajaran, diakses pada tanggal 11 Desember 2013 dari 

http://rahmahfauziah.blog.upi.edu/2013/10/31/multimedia-dalam-pembelajaran/  

http://rahmahfauziah.blog.upi.edu/2013/10/31/multimedia-dalam-pembelajaran/
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D. Motivasi Belajar 

1.  Pengertian Motivasi 

 Motivasi merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam 

belajar, namun seringkali sulit untuk diukur. Kemauan peserta didik untuk 

berusaha dalam belajar merupakan sebuah produk dari berbagai macam 

faktor, karakteristik kepribadian dan kemampuan peserta didik menyelesaikan 

tugas tertentu, situasi dan kondisi, serta performansi guru dalam mengajar. 

 Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai kekuatan yang 

terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak 

dan berbuat. Motif juga dapat diartikan sebagai daya penggerak dalam diri 

seseorang untuk melakukan aktifitas, demi mencapai tujuan tertentu.28 

Menurut Sardiman “motif“ merupakan daya penggerak dari dalam untuk 

melakukan kegaiatan untuk mencapai tujuan.29 Motivasi berasal dari kata 

Latin moveers yang berarti menggerakkan. Motivasi memiliki akar kata dari 

bahasa Latin movere, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. 

Seseorang yang memberikan motivasi pada dirinya berarti seseorang tersebut 

rmemberikan daya dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat 

bergerak.30 Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha 

melakukan perubahan tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya untuk 

mencapai tujuan yang diinginkannya. 

                                                           
28 Dr. H. Hamzah B. Uno, M.Pd, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan 

(Jakarta: 2011), hal. 3. 
29 Sardiman,A.M.  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta : 2006), hal. 73 
30 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: 2008), hal. 319 
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2.  Teori Motivasi 

 Teori tentang motivasi lahir dan perkembangannya ada di kalangan 

psikolog. Pada motivasi terdapat suatu hierarki yang berarti motivasi itu 

memilki tingkatan-tingkatan yakni dari bawah ke atas. Ada beberapa teori 

tentang motivasi yang selalu berhubungan dengan kebutuhan, yaitu: 

a. Kebutuhan fisiologis, seperti lapar, haus, kebutuhan untuk istirahat, 

dan sebagainya.  

b. Kebutuhan keamanan, yakni rasa aman, bebas dari rasa takut dan 

kecemasan. 

c. Kebutuhan akan cinta dan kasih, yakni kasih sayang yang diterima 

dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari lingkungan keluarga, 

sekolah, masyarakat sekitar dan sebagainya. 

d. Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni mengembangkan 

bakat dengan usaha untuk mencapai hasil dalam bidang 

pengetahuan,sosial, pembentukan pribadi. 

 Sesuai dengan kebutuhan itu, Maslow menciptakan piramida hierarki 

kebutuhan sebagai berikut: 
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  Gambar 2.2 Piramida Hierarki Kebutuhan Maslow31 

Gambar di atas menjelaskan bahwa setiap tingkatan di atas hanya dapat 

dibangkitkan apabila telah terpenuhi tingkat motivasi di bawahnya. Namun 

jika dilihat dalam perkembangannya, kebutuhan setiap individu ialah 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan 

dikasihi, kebutuhan untuk dapat diterima di masyarakat. 

3. Macam-Macam Motivasi 

 Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Artinya, motivasi atau motif-motif yang aktif itu 

sangat bervariasi. 

 

                                                           
31 Sardiman A.M. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 81. 

Kebutuhan Manusia 
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a. Motivasi dilihat dari dasar pembentuknya. 

1) Motif-motif bawaan 

Motif  bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi 

itu ada tanpa dipelajari. Misalnya: dorongan untuk makan, 

dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja dan lain-lain. 

Motif-motif ini disebut sebagai motif-motif yang disyaratkan 

secara biologis. 

2) Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Contohnya: 

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan 

untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif ini 

disebut sebagai motif-motif yang diisyaratkan secara sosial, karena 

manusia hidup dalam lingkungan sosial dengan sesama manusia 

yang lain, sehingga motivasi itu terbentuk. 

b. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

1) Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya: kebutuhan untuk 

minum, makan, bernapas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk  

beristirahat. 

2) Motif-motif darurat. Motif ini meliputi: dorongan untuk 

menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha. 

Motivasi jenis ini timbul karena rangsangan dari luar.  

3) Motif-motif objektif. Motif ini menyangkut kebutuhan untuk 

melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh 
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minat. Motif-motif ini muncul karena dorongan untuk dapat 

menghadapi dunia luar secara efektif. 

c. Motivasi Jasmaniah dan Rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi 

dua jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Motivasi 

jasmani seperti: reflex, insting otomatis, nafsu. Kemudian, yang temasuk 

motivasi rohaniah adalah kemauan. 

d. Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang muncil tanpa adanya 

rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh seseorang yang 

senang membaca tanpa adanya disuruh atau didorong, seseorang 

tersebut sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya.  

Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu 

keutuhan. Keutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang 

yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi memang motivasi itu 

muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial, 

bukan sekadar simbol dan seremonial.32 

                                                           
32 Ibid., hal. 86-90 
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Motif intrinsik, timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari 

luar karena memang telah ada dalam diri individi sendiri, sehingga 

motivasi tersebut sesuai dan sejalan dengan kebutuhannya.33 

Motivasi intrinsik berisi: (a) penyesuaian tugas dengan minat, 

(b) perencanaan yang penuh variasi, (c) umpan balik atas respon 

peserta didik, (d) kesempatan respon peserta didik yang aktif, dan 

(e) kesempatan peserta didik untuk menyesuaikan tugas 

pekerjaanya.34 

2) Motivasi Ekstrisik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang muncul dan berfungsi 

jika ada perangsang dari luar. Sebagai contoh seseorang itu belajar, 

karena tahu besok paginya ujian dengan harapan mendapatkan nilai 

baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya, atau temannya. Jadi yang 

penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin 

mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat pujian.  

Pada kegiatan belajar-mengajar, motivasi ekstrinsik ini tetap 

penting, sebab kemungkinan besar keadaan peserta didik itu dinamis, 

berubah-ubah, ataupun ada yang kurang menarik bagi peserta didik 

ketika belajar, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik.35 

Motif ekstrinsik berisi: (a) penyesuaian tugas dengan minat, (b) 

perencanaan yang penuh variasi, (c) respon peserta didik, (d) 

                                                           
33 Dr. H. Hamzah B. Uno, M.Pd, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 4 
34 Ibid., hal. 9 
35 Sardiman A.M. Op.Cit.,. hal. 91 
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kesempatan peserta didik yang aktif, (e) kesempatan peserta didik 

untuk menyesuaikan tugas pekerjaanya, dan (f) adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat 

dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan 

cita-cita. Kemudian faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, 

lingkungan belajar kondusif, dan kegiatan belajar menarik.36 

4. Hal-hal yang Mempengaruhi Motivasi 

Setiap individu memiliki motivasi dalam dirinya untuk mendorong atau 

menggerakkan individu tersebut dalam melakukan kegiatan, namun motivasi 

itu dapat dipengaruhi oleh: 

a. Energi 

Merupakan sumber energi yang mendorong tingkah laku, sehingga 

seseorang mempunyai kekuatan untuk mampu melakukan suatu 

tindakan tertentu. 

b. Belajar 

Ada interaksi antara belajar dan motivasi dalam tingkah laku. 

Semakin banyak seseorang mempelajari sesuatu maka akan lebih 

termotivasi untuk bertingkah laku sesuai dengan yang pernah 

dipelajarinya. 

 

 

                                                           
36 Dr. H. Hamzah B. Uno, M.Pd, Op.Cit., hal. 9 
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c. Interaksi sosial 

Interaksi sosial dengan individu lain akan mempengaruhi motivasi 

dalam bertindak. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan 

orang lain, maka akan semakin mempengaruhi motivasi seseorang 

untuk melakukan tindakan tertentu. 

a. Proses kognitif 

Informasi yang masuk pada seseorang diserap kemudian diproses 

dan pengetahuan tersebut untuk kemudian mempengaruhi tingkah 

laku.37 

Namun di dalam diri seseorang, motivasi juga dapat dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu: 

a. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri 

atas: 

1) Persepsi individu mengenai diri sendiri: seseorang termotivasi 

atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak bergantung pada 

proses kognitif berupa persepsi. Pandangan seseorang tentang 

dirinya akan mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang 

untuk bertindak. 

2) Harga diri dan prestasi: faktor ini mendorong atau mengarahkan 

inidividu untuk berusaha agar menjadi pribadi yang dapat 

menjaga harga dirinya; serta dapat mendorong individu untuk 

berprestasi. 

                                                           
37 Diakses pada tanggal 16-September 2013 dari http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/106/itptunimus-

gdl-elisubekti-5288-3-bab2.pdf  

http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/106/itptunimus-gdl-elisubekti-5288-3-bab2.pdf
http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/106/itptunimus-gdl-elisubekti-5288-3-bab2.pdf
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3) Harapan akan masa depan. Harapan ini merupakan informasi 

objektif dari lingkungan yang mempengaruhi sikap dan perasaan 

seseorang. Harapan merupakan tujuan dari perilaku. 

4) Kebutuhan; manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk 

menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, 

sehingga mampu meraih potensinya secara utuh. 

5) Kepuasan kerja; lebih merupakan suatu dorongan yang muncul 

dalam diri individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari 

suatu perilaku. 

b. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri individu, yaitu 

Situasi lingkungan pada umumnya; setiap individu terdorong untuk 

berhubungan dan berinteraksi interaksi secara efektif dengan 

lingkungannya.38 

5.  Motivasi dalam Belajar  

 Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang yang terjadi dari sebuah 

proses secara praktik atau penguatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi belajar berperan dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar. peserta didik yang memiliki motivasi kuat, akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.  

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

peserta didik yang sedang belajar untuk melakukan perubahan tingkah laku, 

                                                           
38 Diakses pada tanggal 11 Desember 2013 dari http://rumahkemuning.com/2013/04/faktor-faktor-

yang-mempengaruhi-motivasi/  

http://rumahkemuning.com/2013/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-motivasi/
http://rumahkemuning.com/2013/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-motivasi/
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dan terdapat beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal ini 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya 

hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan 

dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) adanya 

lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang peserta 

didik dapat belajar dengan baik.39 

a. Peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran 

Motivasi dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku 

individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Ada beberapa 

peranan peting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, antara lain: 

1. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang 

anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan 

pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang 

pernah dilalui.40 

2. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar berkaitan dengan 

kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang 

dipelajari itu dapat dinikmati manfaatnya bagi anak serta memiliki 

tujuan yang ingin dicapai. 

                                                           
39 Dr. H. Hamzah B. Uno, M.Pd, Op.Cit., hal. 23 
40 Ibid., hal. 27 
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3. Motivasi menetukan ketekunan belajar. 

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan 

berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan 

memperoleh hasil yang baik. Artinya, motvasi untuk belajar 

menyebabkan seseorang tekun belajar, sebaliknya jika seseorang 

kurang atau tidak memiliki motivasi untuk belajar, maka dia tidak 

tahan lama ketika belajar. Seseorang tersebut mudah tergoda untuk 

mengerjakan hal lain dan tidak belajar. Itu berarti motivasi sangat 

berpengaruh terhadap ketahanan dan ketekunan belajar.41 

b. Fungsi motivasi dalam belajar 

Motivasi sangat diperlukan dalam belajar. Hasil belajar akan menjadi 

optimal, jika ada motivasi. semakin tepat motivasi yang diberikan, akan 

semakin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa 

menentukan intensitas usaha belajar bagi para peserta didik. 

Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini 

merupakan penggerak atau pendorong dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. 

b. Menetukan arah perbuatan, yakni menuju arah tujuan yang hendak 

dicapai. Artinya, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

                                                           
41 Ibid., hal. 28 
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c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan, dengan menghindari 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.42 

Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi 

sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan 

suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam 

belajar akan menunjukan hasil yang baik. Artinya, dengan adanya usaha 

yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang 

belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik.  

E. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pada waktu konferensi Internasional Pendidikan Islam Pertama (First 

Word Conference on Muslim Education) yang diselenggarakan oleh 

Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun 1977, para peserta 

membuat kesimpulan bahwa pengertian pendidikan menurut Islam ialah 

keseluruhan pengertian yang terkandung di dalam istilah ta’lim 

(pengajaran, tarbiyah, tumbuh dan berkembang), dan Ta’dib (pembinaan). 

Sayid Muhammad al-Naquib al-Attas menjelaskan istilah ta’dib adalah 

istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian 

pendidikan, sementara istilah tarbiyah terlalu luas karena pendidikan 

dalam istilah ini mencakupi juga untuk hewan. Selanjutnya ia menjelaskan 

bahwa istialah ta’dib merupakan masdar dari kata kerja adaba yang berarti 

                                                           
42 Sardiman A.M. Op.Cit., hal. 84-85 
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pendidikan, lalu dari kata adaba ini diturunkan juga adabun yang berarti 

pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke 

dalam manusia, tentang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di 

dalam tatanan wujud sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan dan 

pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut.43 

Akan tetapi, Abdurrahman al-Nahlawi merumuskan definisi 

pendidikan justru dari kata al-tarbiyah. Dari segi bahasa kata al-tarbiyah 

berasal dari tiga kata yaitu: pertama kata raba-yarbu (bertambah, 

bertumbuh). Kedua kata rabiya yarba (menjadi besar). Ketiga kata rabba 

yarubbu (memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, 

memelihara). Menurut Imam Al-Baidawi di dalam tafsirnya arti asal al-

rabb adalah al-tarbiyah, yaitu menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit 

sehingga sempurna. Selanjutnya menurut Abdul Fatah Jalal, menjelaskan 

bahwa ta’lim tidak berhenti pada pengetahuan lahiriah, juga tidak hanya 

sampai pada pengetahuan taklid. Ta’lim mencakup pula pengetahuan 

teoritis, mengulang kaji secara lisan, dan menyuruh melaksanakan 

pengetahuan itu. Ta’lim mencakup pula aspek-aspek pengetahuan lainnya 

serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan atau pedoman 

berperilaku.44 

Pengertian pendidikan Islam menurut rumusan Seminar Nasional 

tentang Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 adalah sebagai 

pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani 

                                                           
43 Dr. Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: 2005),  hal. 28 
44 Ibid., hal. 29 
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manusia menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

membelajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua 

ajaran Islam. Hasil Konferensi pendidikan Islam se-Dunia kedua tahun 

1980 di Islamabad Pakistan, merumuskan bahwa pendidikan Islam adalah 

suatu usaha untuk mengembangkan manusia dalam semua aspeknya, baik 

aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, dan ilmiah baik secara 

individual maupun kolektif menuju kearah pencapaian kesempurnaan 

hidup sesuai dengan ajaran Islam. Marimba mendefinisikan pendidikan 

Islam adalah bimbingan jasmani dan ruhani manusia berdasarkan hukum-

hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian manusia yang 

utama menurut ukuran Islam.45 

Ruppert C. Lodge, menjelaskan arti pendidikan dalam arti yang luas 

cakupanya yakni: bahwa wilayah aktivitas pendidikan adalah menyangkut 

seluruh ppengalaman hidup manusia di dunia ini. Atau dengan kata lain, 

pendidikan adalah kehidupan, dan kehidupan itu merupakan pendidkan. 

Namun, A. Marimba mencoba mempersempit lagi defenisi pendidikan, 

yaitu sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar yang dilakukan oleh 

pendidik terhadap peserta didik dalam mengembangkan jasmani dan 

rohaninya.46 

Ahmad Tafsir menganggap bahwa pendidikan itu adalah 

pengembangan pribadi manusia dalam semua aspeknya. Kata 

mengembangkan dapat diartikan dengan: pertama, ada kegiatan 

                                                           
45 A. Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam (UIN-Malang Press:2008), hal. 24 
46 Ibid., hal. 17 
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pendidikan yang biasa dilakukan oleh diri sendiri, orang lain (guru) dan 

oleh lingkungan sekitar. Kedua, ada tempat pendidikan, yaitu dalam 

keluarga, masyarakat dan sekolah. Ketiga, ada obyek binaan pendidikan 

yaitu peserta didik (meliputi jasmani dan ruhaninya).47 

Pendidikan dalam Bahasa Indonisia berasal dari kata “didik”, 

kemudian kata ini mendapat awalan “me” sehingga menjadi “mendidik”, 

artinya memelihara dan memberi latihan.48 Dalam memlihara dan 

memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan 

mengenai akhlaq dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya pendidikan diartikan 

sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. 

Menurut Poerbakawatja dan Harahap; Pendidikan adalah: 

Usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya 

meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu 

menimbulkan tanggung jawab moril dari segala perbuatannya. Orang 

dewasa itu adalah orang tua si anak atau orang yang atas dasar tugas dan 

kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik, misalnya guru 

sekolah, pendeta atau kiai dalam lingkungan keagamaan, kepala-kapala 

asrama dan sebagainya.49 

                                                           
47 Ibid., hal. 18 
48 KBBI, http://kamusbahasaindonesia.org/didik, diakses pada tanggal 07 Desember 2013, pada pukul 

14.35 WIB 
49 Muhibbin Syah, M.Ed, Op.Cit., hal. 11 

http://kamusbahasaindonesia.org/didik
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Adapun agama Islam artinya “keselamatan, kedamaian, dan 

kesejahteraan.” Yaitu tata kehidupan yang mengharapkan kebahagiaan 

dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dengan kata lain 

agama Islam adalah satu-satunya tata kehidupan yang pasti membuat 

manusia menjadi damai, selamat dan sejahtera untuk selama-lamanya 

selama mengikuti perintah-perintah Allah swt dan perintah Rasulnya 

Muhammad saw, sebagaimana sabda nabi saw.  

“Saya tinggalkan pada kalian dua hal yang mana kalian tidak akan 

tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya yaitu: kitab Allah 

(al-Qur’an) dan sunnah RasulNya (Hadits).”(H.R. Muslim) 

Di dalam GBPP PAI di sekolah umum dijelaskan bahwa pendidikan 

agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam 

meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional.50 

Pendidikan Islam juga diartikan sebagai usaha untuk menumbuhkan 

dan membentuk manusia muslim yang sempurna dari berbagai aspek yang 

bermacam-macam, yaitu aspek akal, keyakinan, kejiwaan, akhlaq, 

kemauan dan daya cipta dalam semua tingkat pertumbuhan yang disinari 

oleh cahaya yang dibawa oleh Islam dengan versi dan metode-metode 

                                                           
50 Drs. Muhaimin, M.A, et.al, hal. 75-76 
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yang ada. Definisi ini menjelaskan bahwa proses pendidikan Islam 

diartikan sebagai upaya persiapan manusia muslim yang sempurna dari 

berbagai aspek tingkat pertumbuhan untuk kehidupan dunia dan akherat 

dengan prinsip dan metode yang bersifat Islami. Pendidikan Islam juga 

merupakan pendidikan yang difahami dan dikembangkan dari ajaran dan 

nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu al-

Qur’an dan as-Sunah.51 

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

a. Fungsi 

Pendidikan dalam pandangan Islam harus merupakan upaya sadar 

dan terstruktur serta sistematis untuk mensukseskan misi penciptaan 

manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi ini. 

Dalam misinya sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia berperan 

memakmurkan muka bumi. Dengan berbekal syariat, manusia 

diharapkan mampu menata kehidupan manusia dengan benar sesuai 

kehendak Allah, serta dengan penguasaan sains dan tekhnologi, 

manusia diharapkan dapat mengambil manfaat sebaik-baiknya dari 

sumber daya alam yang ada. Kesemuanya itu dapat diakumulasikan 

hanya dengan pendidikan Islam, oleh karena itu pendidikan Islam 

disamping untuk membentuk kepribadian Islam yang berakhlaq mulia, 

                                                           
51 Ibid,. Hal. 29 
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juga harus diarahkan untuk membekali pemahaman terhadap tsaqofah 

Islam dan penguasaan sains dan tehnologi yang mumpuni.52  

Pendidikan Agama Islam di SMP, dan SMA/SMK berfungsi untuk: 

(a) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. serta 

akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang lebih dahulu telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga; (b) Penanaman nilai ajaran 

Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat; (c) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik 

dan sosial melalui pendidikan agama Islam; (d) Perbaikan kesalahan-

kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; (e) 

Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan di 

hadapinya sehari-hari; (f) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan 

keagamaan secara umum (alam nyata dan nir–nyata), sistem dan 

fungsionalnya; (g) Penyaluran peserta didik untuk mendalami 

pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.53 

b. Tujuan 

Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang menjadi target dari 

proses-proses pendidikan termasuk penyampaian ilmu pengetahuan 

yang dilakukan. Oleh karena itu tujuan pendidikan menjadi panduan 

bagi seluruh kegiatan dalam system pendidikan. Selain itu juga 

penetapan tujuan dalam dunia pendidikan merupakan hal yang mutlak 

                                                           
52 Muhammad Ismail Yusanto, et. al, Menggagas pendidikan Islam  (Jakarta: 2003), hal. 47 
53 Departemen Agama RI, Pedoman khusus pengembangan silabus dan penilaian Mata pelajaran 

pendidikan agama Islam Sekolah Menengah Atas (Jakarta: 2004), hal. 55 
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yang harus dirumuskan dengan jelas sebelum proses belajar mengajar 

berlangsung, hal ini karena tujuan pendidikan itu memiliki fungsi 

pokok yaitu sebagai pemberi arah bagi segala kegiatan pendidikan, ini 

berarti didalamnya mencakup beberapa fungsi yaitu: (1) Untuk 

membentuk kerangka tiap program pengajaran, (2) membantu para guru 

untuk berfikir lebih spesifik dalam kaitannya dengan penyusunan 

materi pelajaran, (3) Memberi pedoman dalam mengevaluasi proses 

pendidikan. 

Dalam pendidikan Islam pada intinya mempunyai tiga tujuan yang 

mencakup semuanya, diantaranya: 

1) Membentuk kepribadian Islam yang kokoh (Syakhshiyyah 

Islamiyyah). 

2) Menguasai tsaqofah Islam secara kaffah. 

3) Menguasai ilmu kehidupan manusia (sains tekhnologi dan 

keahlian).54 

Arifin menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertaqwa dan berilmu 

pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang khaliq-

Nya dengan sikap dan kepribadian bulat menyerahkan diri kepada-Nya 

dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhoan-Nya. 

Rumusan tujuan ini sangatlah relevan dengan rumusan tujuan 

                                                           
54 Ibid., hal. 55 
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pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 tahun 

1989.55 

Secara umum, tujuan pendidikan agama Islam yaitu untuk 

meningkatkan keimanan, pemahaman penghayatan dan pengalaman 

peserta didik tentang ajaran agama Islam, sehingga bisa menjadi 

seorang muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. serta 

berakhlaq mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat berbangsa 

dan bernegara.56 

Adapun Pendidikan Agama Islam di tingkat SMP, atau SMA/SMK 

bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan 

serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketaqwaan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.57 

                                                           
55 Drs. Abdullah Idi, M.Ed, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik (Jakarta: 1999), hal. 17 
56 Ibid, hal. 20 
57 Departemen Agama RI, Pedoman khusus pengembangan silabus dan penilaian Mata pelajaran 

pendidikan agama Islam Sekolah Menengah Atas (Jakarta: 2004) 


