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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Keutuhan Keluarga 

1. Pengertian Keutuhan Keluarga  

Keutuhan keluarga berasal dari dua suku kata, yaitu “keutuhan” 

dan “Keluarga”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian 

keutuhan ialah  keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana 

semula (tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang, dsb),
1
 sedangkan 

keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya
2
. Jadi secara bahasa 

dapat disimpulkan keutuhan keluarga ialah seisi rumah yang terdiri dari 

bapak, ibu dan anak dalam keadaan yang sempurna. 

Menurut Moh Sochib, keluarga dikatakan utuh apabila disamping 

lengkap anggotanya, juga dirasakan lengkap oleh anggotanya terutama 

anak-anaknya. Jika dalam keluarga terjadi kesenjangan hubungan, perlu 

diimbangi dengan kualitas dan identitas hubungan sehingga ketidakadaan 

ayah atau ibu di rumah tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati secara 

psikologis. Keutuhan orang tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga 

sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan 

mengembangkan dasar-dasar disiplin diri.
3
  

                                                 
     1 Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

1993, hlm. 452 

      
2
 Ibid., hlm 761 

     
3
 Moh Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri, 

Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 18 
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Hal senada juga diungkapkan Lubis Salam bahwa keluarga utuh 

ialah keluarga yang damai, saling mencintai dan menyayangi.
4
 

Didalam keluarga terjadi perkembangan individu dan terbentuknya 

tahap-tahap awal  pemasyaratan (socialization) dan mulai bijaksana, tanpa 

mengabaikan baik dan buruk  (etika), jelek dan indah (estetika). Hal ini 

tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi lebih bernuansa  nilai fungsional  

dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi dengan 

pemenuhan fungsi-fungsi lahiriah, rohaniah, dan gelombang kehidupan 

yang diisi dengan nilai-nilai ihsan yang terpadu sehingga tercapailah 

terhadap pemaknaan keluarga harmonis.
5
 

Perumpamaan hidup berkeluarga dalam suatu rumah tangga ibarat 

burung yang sedang terbang, melaju dengan kedua sayapnya ke suatu 

tempat yang dituju. Kedua sayap itu simbol bagi suami istri yang saling 

membantu, melengkapi telah berpacu mengarungi samudra kehidupan. 

Bagaikan burung yang tidak dapat terbang kalau salah satu sayapnya tidak 

berfungsi, begitu pula halnya dengan suami istri. Tidak akan pernah 

ditemui hidup rukun seiring sejalan jika antara masing-masing suami istri 

tidak saling memahami kewajiban masing-masing dan pribadi masing-

masing. Jika suami berbuat salah dan ditegur istri hendaklah suami minta 

maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Demikian pula sebaliknya, 

                                                 

     4 Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah, Terbit Terang, 

Surabaya, t.th., hlm. 7 

      
5
 Muhammad Thalib, 90 Petunjuk Rasulullah Mewujudkan Keluarga Bahagia, Menara Kudus 

Jogja, Yogyakarta, 2003, hlm. 113 
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sehingga kasih sayang antara suami dan istri semakin besar. Jika 

perselisihan antara suami istri terus berlanjut dan tidak ada solusinya, 

disebabkan perbendaan pendapat, tentu tidak akan pernah ada rumah 

tangga yang bahagia.
6
 

Agama mewasiatkan kepada suami istri agar menunaikan hak dan 

kewajiban yang telah diamanatkan di pundak mereka. Misalnya seorang 

istri jangan menuntut persamaan semua hak dengan sang suami. Seorang 

suami jangan menggunakan kesempatan yang dianugrahkan Tuhan sebagai 

kepala rumah tangga untuk menzalimi dan menyakiti istrinya semena-

mena.
7
 

Sesungguhnya kebahagiaan dan ketentraman jiwa serta badan akan 

tercapai tingkat kesempurnaan ketika suami istri saling pengertian. Karena 

dari hubungan suami istri akan melahirkan cinta kasih dan kasih sayang. 

Pada hakikatnya antara laki-laki dan perempuan satu sama lain saling 

mengikat, merupakan prasyarat bagi kesempurnaan wujud dan saling 

bergantung satu sama lain. Menurut Al-Qur’an serta berdasarkan sudut 

tinjau kejiwaan dam keniscayaan alamiah, wanita merupakan tempat 

berpijak kaum laki-laki. Sebaliknya pula, laki-laki merupakan landasan 

                                                 

     
6
 Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, Potret Keluarga Sakinah, Media Idaman Press, Surabaya, 

2000, hlm. 34-36 

      
7
 Muhammad Nasirudin Al-Bani, Bagaimana Anda Menikah, Gema Insani Press, Jakarta, 

1999, hlm. 83 
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berpijak kaum perempuan. Secara alamiah seseorang amat memerlukan 

orang lain untuk berbagi dan mencurahkan isi hatinya.
8
  

Atas dasar kasih sayang itulah pembangunan keluarga bahagia dan 

kemudian dilanjutkan dengan terwujudnya kehidupan kekeluargaan yang 

stabil di bawah anyaman kasih sayang berkembang menuju dengan pesat 

perasaan-perasaan luhur. Disebabkan suami menemukan istrinya sebagai 

teman hidup yang mampu memberi ketenangan, dapat terpercaya 

kesetiannya. Istri merasakan duka derita kehidupannya dengan memberi 

siraman kasih sayang terhadap suami sehingga dapat mengurangi jerih 

payahnya gelombang kehidupan. Istripun menemukan pada diri suaminya 

ketenangan dan ketentraman hidup dalam menghadapi beratnya cobaan 

dan sulitnya memelihara kehormatan.
9
. 

Dalam pandangan Al-Qur’an lelaki dan wanita (suami istri) bukan 

cuma menjadi tempat ketenangan satu sama lain, namun juga menjadi 

menjadi hiasan, pakaian. Sesuai dengan firman Allah.: 

 )٧٨١:ُُ )البقرة…ُنُ ه ُل ُُاسُ ب ُل ُُمُ ت ُنُ ا ُوُ ُمُ كُ ل ُُاسُ ب ُل ُُنُ ه ُ…

Artinya: “…Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian 

bagi mereka…” (Q.S. Al-Baqarah: 187)
10

 

 

Dengan demikian semakin pandai seseorang dalam menjaganya, 

maka semakin lama dan awet utuh pula dipakainya. Begitu pula halnya 

                                                 

      
8
 Ayatullah Husain Mazhahiri, Membangun Surga Dalam Rumah Tangga, Penerbit Cahaya, 

Bogor, 2001, hlm. 139 

     
9
 Husein Muhammad Yusuf, Keluarga Muslim Dan Tantangannya, Gema Insani Press, 2001, 

hlm. 77 

     
10

 Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah Ayat 187, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 

Departemen Agama, 1989, hlm. 45 
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apabila terjadi suami istri yang selalu menjaga dan saling melengkapi 

sehingga kehidupan rumah tangga selalu bergairah dan utuh.  

2. Dasar-Dasar Pembentukan Keluarga Utuh 

Islam sangat menganjurkan umatnya  untuk berkeluarga dan mampu 

melahirkan keturunan yang shalih. Karena dengannya manusia dapat 

menemukan kebahagiaan, ketenangan dan cinta kasih dan sayang. Allah 

berfirman : 

ُ نن   ن    َ ىاُل ل   ه نناُو  ننك   ْ اُننناُل ت  و   َ   ُ م  ننك   ْ ُ  ن َ  ننن  ُم  ننم  ُل ك   ُ ُق   نن  َ   ُ َ َُا اه نن ننن  م  و 

ُ ُل  ل ك  ُف يُذ   َ تُُل  م  ح  ر  ةُُو  د  ى  ُم  م  َُ ب   َ ك  و ُا تَ  ك ر   ٍ ُُُ)١٧)الروٍُ:ُُا اث ُل ق ى 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia   

menciptakan untukmu istri-istri dari jemismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang 

berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum: 21)
11

 

 

Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat saling mengasihi, 

menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan. Kehidupan 

perkawinan merupakan langkah awal bagi kesinambungan generasi 

selanjutnya. 

Islam juga menyuruh bagaimana sikap suami terhadap istri ialah 

dengan cara memperlakukan dengan dengan baik sebagaimana firman 

Allah: 

ُ(٧١ُالَْاء:…)ُفُ وُ رُ  ُ مُ الُ ب ُُنُ ه ُُوُ رُ اشُ عُ وُ …

                                                 
     

11
 Ibid., hlm. 644 
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Artinya : “…Dan bergaullah kepada mereka secara patut …” (Q.S. An-

Nisa’: 19)
12

 

Dalam syariat Islam bentuk keluarga harmonis telah 

dicontohkan oleh keluarga Rasulullah saw, dan telah pula 

dijelaskan aturan kewajiban dan hak dari masing-masing suami istri 

dengan jelas dalam hal tanggung jawab mengatur pemeliharaan 

rumah, bahkan hubungan antara orang tua dan anak-anaknya yang 

dijalin dengan ikatan moral yang luhur dengan kemanusiaan.
13

 

3. Fungsi Pembentukan Keluarga Utuh 

Setiap orang dalam melakukan sesuatu, tentunya memiliki tujuan. 

Demikian juga dalam pembentukan keluarga. 

Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah bahwa tujuan terpenting dari 

pembentukan keluarga adalah hal-hal berikut: 

a. Mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga. 

Artinya, tujuan berkeluarga adalah mendirikan rumah tangga yang 

mendasarkan kehidupannya pada perwujudan penghambaan kepada 

Allah. 

b. Mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis, jika suami istri 

bersatu di atas landasan kasih saying dan ketentraman psikologis yang 

interaktif, anak-anak akan tumbuh dalam suasana bahagia, percaya 

diri, tentram, kasih saying, serta jauh dari kekacauan, kesulitan dan 

penyakit batin yang melemahkan kepribadian anak. 

                                                 
     

12
 Ibid., hlm. 119 

     
13

 Husein Muhammad Yusuf, Op. Cit., hlm. 19 
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c. Mewujudkan sunnah Rasulullah SAW dengan melahirkan anak-anak 

yang sholeh. 

d. Menumbuhkan sikap tanggung jawab 

Setelah berkeluarga seseorang dituntut untuk lebih bertanggung 

jawab. Suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anaknya. Dan 

istri bertanngung jawab untuk mengatur rumah tangga dan mendidik 

anak-anak”.
14

 

e. Menjaga fitrah anak agar anak tidak melakukan penyimpangan-

penyimpangan. 

f. Keluarga sebagai tempat mendidik anak 

Anak adalah karunia sekaligus amanah dari Allah. Maka orang 

tua harus menjaga amanta tersebut dengan sebaik-baiknya dengan 

jalan mendidiknya. Karena orang tua adalah faktor pendidik  bagi anak 

dan mempunyai peranan paling utaa dalam pertumbuhan 

kepribadiannya. 

Menurut Zakiah Daradjat, “Orang tua merupakan pendidik 

pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena merekalah anak 

mula-mula menerima pendidikan”.
15

  

Orang tua harus selalu mendorong dan menolong anak-anaknya 

dalam melakukan hal-hal yang baik yaitu dengan cara memberi teladan 

melalui ucapan dan perbuatan. Sikap orang tua terhadap pendidikan 

                                                 

     
14

 Machfud, Membentuk Keluarga Ideal Tercapainya Keluarga Sakinah, Jawara, Surabaya, 

2002, hlm. 16-26 

     
15

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 35. 
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anak yang baik ialah dengan penuh perhatian mengadakan 

pengendalian/pengawasan terhadap perilakunya dan selalu 

menanamkan kemandirian dalam sikap yang positif.
16

  

4. Upaya Pembentukan Keluarga Utuh 

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di atas bahwa, dalam 

membentuk kelurga harus diawali dengan proses pernikahan terlebih 

dahulu yaitu adanya akad hubungan yang telah dihalalkan oleh llah SWT. 

Rumahku adalah surgaku, sebuah ungkapan paling tepat tentang 

bangunan keluarga. Rumah tidak hanya dimaknai fisik tetapi lebih 

bernuansa nilai fungsional dalam membentuk kepribadian anak manusia 

guna mencapai kedewasaan dan kesempurnaan hidup yaitu kehidupan 

rumah tangga yang dipenuhi pemenuhan fungsi dan nilai-nilai lahiriah, 

nilai ekonomis, biologis, kerohanian, pendidikan, perlindungan, keamanan 

sosial dan budaya yang terpadu. 

Dalam hal ini rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya 

berupa prinsip-prinsip pokok yang harus ditempuh sehingga sesuai dengan 

yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri tercapai dengan 

baik. Ada empat unsur pokok yang harus diterapkan dalam rumah tangga, 

yaitu: 

a. Kecendrungan mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu agama 

Ajaran Islam adalah unsur pokok dan paling penting dalam 

pembinaan keluarga untuk terciptanya ketenangan dan kebahagiaan. 

                                                 

     
16

 Lubis Salam, Op. Cit., hlm. 80. 
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Yang berupa petunjuk untuk mengerjakan kebaikan dan 

menghindarkan keburukan (kejahatan) artinya agama adalah sebagai 

benteng yang kokoh dan kuat untuk mencapainya tujuan perkawinan. 

b. Akhlaq dan kesopanan dalam suatu rumah tangga dapat menciptakan 

hubungan yang baik antara sesama keluarga, tetangga dan 

lingkungannya. 

c. Hakekat dan hidup sederhana 

Hidup hemat adalah pangkal kebahagiaan dan ketengan 

keluarga sedangkan boros dan royal adalah pangkal kehancuran 

keluarga. 

d. Menyadari kelemahan diri sendiri. 

Menyadari kelemahan diri sendiri sangat perlu karena bila hal 

demikian disadari maka kelemahan orang lain tidak akan kelihatan..
17

 

Keempat unsur diatas perlu dihayati dan diamalkan oleh setiap 

penghuni keluarga sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan rumah 

tangga yang harmonis, bahagia lahir dan batin, suami istri dapat 

mencapainya dengan cara di bawah ini antara lain: 

a. Memupuk rasa cinta kasih 

Hendaknya suami istri selalu berupaya memupuk cinta kasih 

dengan saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat meghormati dan 

rasa saling menghargai. 

 

                                                 
     

17
 Ramayulis, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, Kalam Mulia,  Jakarta, 2001, hlm. 67 
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b. Memupuk saling pengertian 

bahwa suami istri sebagai manusia biasa mempunyai kelebihan 

dan kekurangan baik secara fisik maupun mental, karena itu 

hendaknya saling memahami. 

c. Saling menerima kenyataan 

Jodoh dan  rizki adalah urusan Tuhan, ini harus disadari oleh 

suami istri. Namun kita diwajibkan untuk berikhtiyar, sedang nasibnya 

itulah yang harus diterima dengan lapang dada dan jadi masing-masing 

tidak menuntut di luar kemampuan. 

d. Saling mengadakan penyesuaian diri 

Setelah megetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing 

suami istri agar dapat menyesuaikan, saling melengkapi dan saling 

memberikan bantuan. 

e. Saling memaafkan  

Sikap ini paling penting untuk menjaga keutuhan dan 

keharmonisan rumah tanga, karena kesalahan yang sangat sepele tidak 

jarang menjadi problem yang sangat rumit dan mengancam 

ketentraman rumah tangga.
18

 

f. Saling bermusyawarah 

Saling bermusyawarah dalam rumah tangga dapat 

menumbuhkan rasa tanggung jawab ringan sama dijinjing, berat sama 

dipikul, diantara suami istri dan anggota keluarga yang lain oleh 

                                                 
     

18
 Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia, Al-Bayan, 

Bandung, 1995, hlm. 56 
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karena itu masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka dan 

lapang dada, suka memberi dan menerima tidak menang sendiri.
19

 

g. Saling mendorong untuk kemajuan bersama 

Suami istri saling berusaha untuk senantiasa memberi semangat 

dalam mengerjakan kemajuan karir, apalagi untuk keperluan bersama 

dan kebahagiaan di masa depan. Namun demikian jika mulai mengarah 

pada hal-hal negatif, suami istri harus mengingatkan.
20

 

B. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Suyono dan Hariyanto mengutip dari Illeris dan Ormorod menjelaskan 

belajar adalah suatu proses yang membawa bersama-sama pengaruh dan 

pengalaman kognitif, emosional dan lingkungan untuk memperoleh, 

meningkatkan, atau membuat perubahan di dalam pengetahuan, 

keterampilan, nilai-nilai dan cara pandang (world views) dari seseorang.
21

  

Nana Sudjana menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang memiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya.
22

 

Suharsimi Arikunto menyebut hasil belajar dengan tingkah laku akhir 

yaitu tingkah laku yang diharapkan setelah seseorang mengalami proses 

                                                 
     

19
 Amanun Harahap, Buku Pintar Keluarga Muslim, Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan 

Dan Perceraian (BP.4), Semarang, 1993, hlm. 16-17. 

     
20

 Ibid. hlm. 57. 
     

21
 Suyono, Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 14 

     
22

 Nana Sudjana, Penilaian Proses Hasil Belajar  Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 22 
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belajar. Tingkah laku ini harus tampak dalam suatu perbuatan yang dapat 

diamati dan diukur (observable and measurable).
23

 

Dengan demikian hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah laku 

kea rah lebih maju baik dalam bidang kognitif, efektif maupun 

psikomotorik sebagai hasil dari aktivitas belajar. 

2. Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu hasil yang diharapkan dari pembelajaran 

yang telah ditetapkan dalam rumusan perilaku tertentu. Menurut Sudijarto 

hasil belajar adalah tingkat pernyataan yang disaai oleh siswa dalam 

mengikuti program pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

ditetapkan. Karenanya, hasil belajar siswa mencakup tiga aspek, yaitu: 

aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.
24

 

Teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai 

melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, psikomotor. 

Perincianya adalah sebagai berikut : 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek 

yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan 

penilaian. 
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet. 

5, hlm. 137 

     
24

 Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.Si. Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 

hlm. 189 
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b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, 

organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

c. Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati). Tipe hasil belajar 

kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor karena lebih 

menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus 

menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di 

sekolah.
25

 

Hasil belajar adalah kemampuan - kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh 

guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan 

pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar 

dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. 

Ada tiga bagian macam hasil belajar yaitu, keterampilan dan 

kebiasaan, pengetahuan dan pengertian serta sikap dan cita-cita. Pendapat 

dari Horward Kingsley ini menunjukkan hasil perubahan dari semua 

proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri siswa karena 

sudah menjadi bagian dalam kehidupan siswa tersebut.
26
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 Max Darsono, Belajar dan Pembelajaran, IKIP Semarang Press, 2000, hlm. 315 
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 Sudjana, Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisifasif, Falah, Bandung, 2001, hlm. 327 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Di dalam proses belajar mengajar di sekolah, maka siswa sebagai 

manusia memiliki karakteristik tertentu, baik fisiologis maupun psikologis. 

Mengenai fisiologis ialah bagaimana kondisi fisiknya, panca inderanya 

dan sebagainya. Sedangkan yang menyangkut psikologis adalah minatnya, 

tingkat kecerdasannya, bakatnya, motivasinya, kemampuan kognitifnya 

dan sebagainya. Semua ini dapat mempengaruhi bagaimana proses dan 

hasil belajarnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern.
27

 

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar.
28

 Faktor ini sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar 

yang dicapai. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang datang dari luar diri individu. Faktor 

ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapatlah dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat.
29

 Salah satu lingkungan belajar yang paling dominan 

mempengaruhi hasil belajar di sekolah ialah kualitas pengajaran yang 
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dikelola oleh guru. Hasil belajar pada hakekatnya tersirat dalam tujuan 

pengajaran. Oleh sebab itu, hasil belajar di sekolah dipengaruhi oleh 

kapasitas dan kualitas pengajaran. 

4. Teknik Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu 

tujuan dapat dicapai.
30

 Dalam evaluasi selalu mengandung proses. Proses 

evaluasi harus tepat terhadap tujuan yang biasanya ditanyakan dalam 

bahasa perilaku. Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sytem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam 

rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga dan program 

pendidikan.
31

 

Adapu teknik evaluasi atau peilaian dalam belajar terdapat dua bentuk, 

yaitu Teknik Non Tes dan Teknik Tes.
32

 Sedangkan yang tergolng tes 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Bentuk Uraian (Essay)/Subyektif Test 

Soal-soal bentuk uraian menuntut murid untuk mengorganisir dan 

merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri. 

Keuntungannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengorganisir dn merumuskan sendiri jawaban, mudah menyusun dan 
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jawaban sukar ditebak. Kelemahannya sukar dalam scoring, soal-soal 

bentuk uraian terbatas dipandang dapat mengurangi kelemahan-

kelemahan ini.
33

 

b. Bentuk Obyektif  

Dalam bentuk obyektif tugas murid adalah memilih diantara 

kemunginan-kemungkinan jawaban yang telah disediakan, 

memberikan jawaban singkat atau mengisi titik-titik yang telah 

disediakan. Misalnya memilih benar-salah (BS), pilihan ganda 

(multiple choice), dan jawaban singkat.
34

 

C. Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq 

1. Pengertian Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq 

Aqidah Akhlaq terdiri dari dua kata yaitu aqidah dan akhlaq yang 

mempunyai pengertian secara terpisah. Aqidah berasal dari kata aqoid 

bentuk jamak dari kata aqidah yaitu sesuatu yang wajb dipercaya atau 

diyakini hati tanpa keraguan. Maka secara etimologi aqidah berarti 

kepercayaan atau keyakinan yang benar-benar menetap dan melekat dalam 

hati manusia.
35

 

Secara etimologi, Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh 

muhaimin menyatakan bahwa aqidah adalah suatu perkara yang harus 
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dibenarkan dalam hati, dengannya jiwa menjadi tenang, sehingga jiwa itu 

menjadi yakin serta mantap tanpa ada keraguan dan syakwasangka.
36

 

Aqidah menurut syara’ ialah iman yang kokoh terhadap sesuatu yang 

disebut dalam Al-Qur’an dan Hadits. Pokok-pokok keyakinan islam yang 

terangkum dalam rukun iman merupakan pokok pembahasan dalam 

pelajaran aqidah yaitu: 

a. Keyakinan terhadap Allah 

b. Keyakinan terhadap Malaikat-malaikat Allah 

c. Keyakinan terhadap Kitab-kitab Allah 

d. Keyakinan terhadap Nabi dan para Rasul Allah 

e. Keyakinan akan adanya hari akhir 

f. Keyakinan akan qodlo dan qodar.
37

 

Aqidah adalah suatu hal yang pokok dalam ajaran islam, karena itu 

merupakan suatu kewajiban untuk selalu berpegang teguh kepada aqidah 

yang benar. Aqidah mempunyai pondasi yang kokoh maka bangunan itu 

akan berdiri tegak. 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab jama’ dari mufrod “khuluqun” 

yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.
38

 

Maka aqidah akhlaq merupakan mata pelajaran pendidikan agama 

islam yang mengandung pengertian, pengetahuan, pemahaman dan 

penghayatan tentang keyakinan atau kepercayaan (iman) dalam Islam yang 
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menetap dan melekat dalam hati yang berfungsi sebagai pandangan hidup, 

untuk selanjutnya diwujudkan dalam sikap hidup, perkataan dan amal 

perbuatan siswa dalam segala aspek kehidupannya sehari-hari. 

2. Tujuan Pembelajaran Aqidah akhlaq 

Pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang 

biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu 

pada orang yang sedang dididik. Berbicara tentang tujuan pendidikan 

tidak dapat tidak mengajak berbicara tentang tujuan hidup. Sebab 

pendidikan bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. 

Akhlaq adalah mutiara hidup yang membedakan makhluk manuusia 

dengan makhluk hewni. Manusia tanpa akhlaq akan hilang derajat 

kemanusiaannya sebagai makhluk Allah yang paling mulia, menjadi 

turun ke martabat hewani. Manusia yang telah lari dari sifat insaniyahnya 

adalah lebih berbahaya dari binatang buas.
39

 

Secara umum mata pelajaran aqidah akhlaq bertujuan untuk: 

a. Menumbuh kembangkan akhlaq melalui pe3mberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, 

serta pengalaman peserta didik tentang aqidah islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang harus berkembang keimanan dan ketaqwaannya 

kepada Allah SWT. 

b. Mewujudkan manusia yang berakhlaq mulia dan menghindari akhlaq 

tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu 
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maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai aqidah 

islam. 

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq 

Ruang lingkup mata pelajaran aqidah akhlaq secara garis besar berisi 

materi pokok sebagai berikut: 

a.  Hubungan vertikal antara manusia dengan allah SWT mencakup segi 

aqidah yang meliputi: iman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, 

Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhir dan Qadla dan Qadar. 

b. Hubungan horizontal antara manusia dengan manusia yang meliputi: 

akhlq dalam pergaulan hidup sesame manusia, kewajiban membiasakan 

akhlaq baik terhadap diri sendiri dan orang lain, serta menjauhi akhlaq 

yang buruk. 

c. Hubungan manusia dengan lingkungannya, meliputi: akhlaq manusia 

terhadap alam lingkungannya, baik lingkungan dalam arti lias maupun 

makhluq hidup selain manusia, yaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan.
40
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4. Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlaq Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Aqidah 

1. Meningkatkan keimanan kepada 

Kitab-kitab Allah SWT 

 

1.  

 

1.1.Menjelaskan pengertian beriman 

kepada kitab-kitab Allah SWT. 

1.2.Menunjukkan bukti / dalil 

kebenaran adanya kitab-kitab Allah 

SWT 

1.3.Menjelaskan macam-macam, 

fungsi, dan isi kitab Allah SWT 

1.4.Menampilkan perilaku yang 

mencerminkan beriman kepada Allah 

SWT  

Akhlaq 

1. Menerapkan akhlaq terpuji 

kepada diri sendiri  

1.1.Menjelaskan pengertian dan 

pentingnya tawakkal, ikhtiyar, 

shabar, dan qana’ah. 

1.2.Mengidentifikasi bentuk dan 

contoh-contoh perilaku tawakkal, 

ikhtiyar, shabar, dan qana’ah. 

1.3.Menunjukkan nilai-nilai positif 

dari tawakkal, ikhtiyar, shabar, dan 

qana’ah dalam kehidupan 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Akhlaq 

2. Menerapkan akhlaq terpuji 

kepada diri sendiri 

 

1.1.  Menampilkan perilaku 

tawakkal, ikhtiyar, shabar, dan 

qana’ah 

2. Menghindari akhlaq tercela 

pada diri sendiri 

2.1. Menjelaskan pengertian 

ananiah, putus asa, ghadab, 

tamak dan takabbur. 

2.2. Mengidentifikasi bentuk 

dan contoh-contoh perbuatan 

ananiah, putus asa, ghadab, 

tamak dan takabbur. 

2.3.  Menunjukkan nilai-nilai 

negatif akibat perbuatan 

ananiah, putus asa, ghadab, 

tamak dan takabbur. 

2.4. Membiasakan diri 

menghindari perilaku ananiah, 

putus asa, ghadab, tamak dan 

takabbur. 
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D. Seberapa Besar Pengaruh Keutuhan Keluarga Terhadap Hasil Belajar 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak Siswa 

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor ekternal yang turut 

mempengaruhi kegiatan belajar anak. Dengan perhatian yang penuh dan 

bimbingan yang intensif dari orang tuanya sebagaimana telah dijelaskan di 

atas, berdasarkan survei dan observasi yang dilakukan penulis, jika orang tua 

atau keluarga yang memberikan perhatian penuh kepada anaknya, perhatian di 

sini tidak hanya dilakukan dalam satu atap rumah, tapi bisa saja jika orang 

tuanya yang bekerja di luar kota dan harus tinggal jauh dari keluarga dan 

anak-anaknya biasanya orang tua tersebut memberikan perhatian kepada anak-

anaknya dengan cara sering menelpon untuk memberikan motivasi kepada 

anaknya dan juga memberikan perhatian kepada putra dan putrinya serta untuk 

memantau perkembangan prestasi belajarnya. Bukan hanya dengan cara itu, 

tapi ada juga yang menyempatkan waktu untuk anak-anaknya yakni dengan 

cara pulang ke rumah untuk bertemu keluarganya.  

Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulakan bahwa dengan 

mendapat perhatian yang lebih dari orang tuanya prestasi anak akan 

meningkat dan dapat meraih keberhasilan dalam belajar. Karena selalu 

didukung dan selalu diberikan motivasi oleh keluarga atau orang tuanya, jadi 

pada dasarnya anak-anak sering merasa jenuh bahkan malas dengan belajar, 

tapi dengan perhatian dan motivasi yang selalu diberikan oleh orang tuanya 

maka anak tersebut akan selalu bersemangat dalam belajar dan selalu 

berusaha agar prestasi belajarnya selalu meningkat. 


