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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti 

bagi kehidupan manusia,
1
 khususnya mengenai kebaikian dan tindak 

kebaikan dalam suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang 

penting atau berguna bagi kemanusiaan.
2
  Secara garis  besar  nilai dibagi  

menjadi dua kelompok  yaitu nilai-nilai  nurani  (values  of  being)  dan  

nilai-nilai  memberi  (values  of giving). Nilai-nilai  nurani  adalah  nilai  

yang  ada  dalam  diri manusia  kemudian  berkembang  menjadi  

perilaku  serta  cara  kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk 

dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, 

keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas,  kemurnian,  dan  kesesuaian.  

Nilai-nilai  memberi  adalah  nilai  yang perlu dipraktikkan atau 

diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang 

termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, dapat 

dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, 

ramah, adil, dan murah hati.
3
  

 

                                                             
1
 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996), Cet. 1, hlm. 61 
2
 W.J.S. Purwadaminta, Kamus Umum bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 

1999),hlm. 677 
3
 Zaim El-Mubaroh, Membumikan Pendidikan Nilai Mengumpulkan yang Terputus dan 

Menyatukan yang Tercerai, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 7 
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Nilai adalah sesuatu yang berharga bagi kehidupan manusia. 

Menurut Chabib Thaha, “nilai adalah suatu yang bersifat abstarak, bukan 

fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menurut pembuktian 

empiris, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak 

dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.
4
 

Sedangkan  Sidi  Gazalba  mengartikan  nilai  adalah  sesuatu  

yang bersifat  abstrak  dan  ideal.  Nilai  bukan  konkrit,  bukan  fakta,  

tidak hanya  sekedar  soal  penghayatan  yang  dikehendaki  dan  tidak 

dikehendaki,  yang  disenangi  dan  yang  tidak  disenangi.  Nilai  itu 

terletak antara hubungan subjek dan objek. Seperti garam, emas Tuhan 

itu  tidak  bernilai  bila  tidak  ada  subjek  yang  menilai.  Garam  

menjadi berarti  setelah ada orang  yang  membutuhkan, emas  menjadi  

berharga setelah  ada  orang  yang  mencari  perhiasan,  dan  Tuhan akan  

menjadi berarti  setelah ada  makhluk  yang  membutuhkannya. Tetapi  

nilai  juga terletak pada barang (objek), nilai ketuhanan karena dalam 

dzat Tuhan terdapat sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, dan 

dalam logam emas  terdapat  zat  yang  tidak  lapuk,  antikarat  dan  jenis  

keindahan lainnya yang sangat berharga bagi manusia.
5
 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan dalam arti luas adalah semua perbuatan dan usaha 

manusia dari generasi tua untuk memberikan pengetahuannya, 

                                                             
4
 M. Chabib Thaha, op. cit., hlm. 60. 

5
 Mawardi Lubis , Evaluasi Pendidikan Nilai, cet-4, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 

hlm. 17. 
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pengalamannya, kecakapannya dan keterampilannya pada generasi 

dibawahnya.
6
 

Kata pendidikan yang umum digunakan sekarang, dalam bahasa 

Arabnya adalah “tarbiyah”, dengan kata kerja “rabba”. Kata kerja 

Rabba (mendidik) sudah digunakan pada zaman nabi Muhammad SAW 

seperti terlihat dalam ayat Al-Quran dan Al-Hadits Nabi.
7
 

Kata Tarbiyah ini berasal dari tiga kata yaitu: Pertama, rabba-

yarbuu, yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Kedua, rabiya 

yang berarti menjadi besar, dan yang ketiga, rabba-yarubbu yang berarti 

memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memlihara.
8
 

Dari ketiga akar kata al-tarbiyah dengan penggunaannya di 

dalam Al-Qur’an, maka al-tarbiyah atau pendidikan secara harfiah 

mengandung arti mengembangkan, menumbuhkan, memelihara dan 

merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dengan pengertian kebahasan 

ini, maka kata al-tarbiyah  atau pendidikan adalah istilah yang berkaitan 

dengan usaha menumbuhkan atau menggali segenap potensi fisik, psikis, 

bakat, talenta dan berbagai kecakapan lainnya yang dimiliki manusia, 

atau mengaktualisasikan berbagai potensi manusia yang terpendam 

kemudian mengembangkannya dengan cara merawatnya dan 

menumpuknya dengan penuh kasih sayang.
9
 

                                                             
6
 Ibid., hlm. 16 

7
 Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 25 

8
 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 26 
9
 Abudin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam & Barat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 
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Adapun pengertian pendidikan yang dimaksud adalah proses 

menumbuh kembangkan kognitif, sikap dan perilaku seseorang yang 

dilakukan  secara bertahap dalam rangka mendewasakan kepribadian 

dengan melalui pengajaran dan latihan serta dengan menggunakan alat-

alat pendidikan yang baik agar kelak menjadi manusia dewasa yang 

bermanfaat bagi dirinya, masyarakat serta bahagia dunia dan akhirat.  

Menurut H. M Arifin, pendidikan adalah usaha orang dewasa 

secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta 

kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal 

maupun  non formal.
10

 Adapun menurut Ahmad D. Marimba adalah 

bimbingan  atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.
11

 

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan secara terperinci 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan  pada hakekatnya merupakan usaha 

manusia untuk dapat membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui 

transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan keberagamaan orang 

tua (pendidik) dalam kandungan sesuai dengan fitrah manusia supaya 

dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan yaitu 

kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama. 

Sedang pendidikan Islam menurut ahmad D Marimba adalah bimbingan 

                                                             
10

 HM. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama, (Jakarta : Bulan 

Bintang,1976) hlm. 12 
11

 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan (Bandung : Al Ma’arif, 1989) 

hlm.19. 
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jasmani maupun rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
12

 Senada 

dengan pendapat diatas, menurut Chabib Thoha pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang falsafah dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun 

untuk melaksanakan praktek pandidikan berdasarkan nilai-nilai dasar 

Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits.
13

  

Menurut Achmadi mendefinisikan pendidikan Islam adalah 

segalausaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta 

sumberdaya insan yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya 

manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam atau dengan 

istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim.
14

  

Masih banyak lagi pengertian pendidikan Islam menurut para 

ahli, namun dari sekian banyak pengertian pandidikan Islam yang dapat 

kita petik, pada dasarnya pendidikan Islam adalah usaha bimbingan 

jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk 

mengembangkan fitrah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam 

menuju terbentuknya manusia ideal (insan kamil) yang berkepribadian 

muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada Islam sehingga dapat 

mencapai kebahagiaan didunia dan di akherat. 

Jadi nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal 

yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar 

                                                             
12

 Ahmad D. Marimba, op. cit., hlm. 21 
13

 M. Chabib Thoha, op. cit., hlm. 99. 
14

 Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya 

media,1992), hlm. 14. 
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manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdi pada 

Allah SWT. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan pada anak sejak kecil, 

karena pada waktu itu adalah masa yang tepat untuk menanamkan 

kebiasaan yang baik padanya. 

3. Dasar Pendidikan Islam 

Dasar secara bahasa berarti “fundamen”, pokok atau panagkal suatu 

pendapat (ajaran, aturan) atau asas” lebih lanjut dikatakan bahwa dasar 

adalah “ landasan berdirinya sesuatu yang berfungsi memberikan arah 

kepada tujuan yang akan dicapai.
15

 

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang 

ada dalam Islam memiliki dasar pemikiran. 

Adapun yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah Alquran dan 

Sunnah. 

a. Alquran 

Alquran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan 

malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Di dalamnya terkandung 

ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek 

kehidupan. Ajaran berhubungan dengan masalah keimanan yang 

disebut akidah dan yang berhubungan dengan amal yang disebut 

syariah.
16

 

Alquran diperuntutkan bagi manusia untuk dijadikan sebagai 

pedoman hidupnya, Sebab pada dasarnya alquran banyak membahas 

                                                             
15

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994) Cet. I, Hlm. 12 
16

 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. III, Hlm. 21 
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berbagai aspek kehidupan manusia dan pendidikan merupakan tema 

terpenting yang dibahasnya. Setiap ayat yang terkandung di dalamnya 

merupakan bahan baku bangunan pendidikan yang dibutuhkan 

manusia. 

b. Sunnah 

Dasar pendidikan Islam berikutnya adalah sunnah. Menurut bahasa 

sunnah berarti “perjalanan atau sejarah, baik atau buruknya masih 

bersifat umum”. Sedangkan menurut istilah, sunnah berarti         

“segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau kepada seorang 

sahabat atau seseorang setelahnya (tabiin), baik berupa perkataan, 

perbuatan, persetujuan dan sifat”. 

Mengingat kebenaran Alquran dan sunnah adalah mutlak maka, 

setiap ajaran yang sesuai dengan Alquran dan sunnah harus 

dilaksanakan dan apabila bertentangan harus ditinggalkan. Dengan 

demikian, berpegang teguh kepada keduanya akan menjamin 

seseorang terhindar dari kesesatan. Sebagaimana diterangkan oleh 

Nabi Muhammad Saw. Dalam sebuah hadis yang artinya sebagai 

berikut: 

ةَ  ْكـتُْم بِـِهَما: ِكـتَاَب هللاِ َو ُسنّـَ ْوا َما تَـَمسَّ اَنَّ َرُسْوَل هللاِ ص قَالَ : تَـَرْكُت فِـْيُكْم اَمـَْريـِْن لَْن تَِضلّـُ

    َرُسْولـــِهِ . مالك                              َرُسْولـــِهِ . مالك

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda : “Aku telah 

meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan 
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sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduaya, yaitu : Kitab 

Allah dan sunnah Rasul-Nya”. [HR. Malik]
17

 

Dari ayat serta hadis di atas tersebut dapat dipahami bahwa ajaran 

Islam serta pendidikan akhlak terpuji sebagaimana yang telah 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. harus diteladani agar 

manusia dapat hidup sesuai dengan tuntunan syariat, yang bertujuan 

untuk kemaslahatan dan kebahaagiaan umat manusia itu sendiri. 

Sesungguhnya Rasullah Saw adalah contoh serta teladan sempurna 

bagi umat manusia yang mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai 

terpuji kepada umatnya. 

4. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Dunia pendidikan akhir-akhir ini tidak terlepas dari kemajuan di 

berbagai bidang, baik sains, teknologi, komunikasi maupun bidang 

lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut tidak semuanya memberikan nilai 

manfaat pada generasi muda, namun tentu saja banyak sisi negatif yang 

diakibatkan oleh seiring dengan kemajuan zaman. Kalau setiap orang 

tidak waspada terhadap efek negatif kemajuan zaman, maka secara 

langsung kemajuan zaman itu berpengaruh juga terhadap nilai-nilai, adat 

budaya, maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. S.Trimo 

dalam Chalijah Hasan
18

 mengatakan, “Kemajuan dan perkembangan 

teknologi yang telah berhasil membuat dunia semakin kecil, membawa 

pengaruh yang besar pada norma-norma dan system nilai masyarakat, 

                                                             
17 Imâm Abî al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairî an-Naisâbûrî, Şahîh Muslim, (Beirut: 

Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 2008), Edisi V, h. 686. 
 

18 Chalijah Hasan, Dimensi-Dimensi Pendidikan ,(Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 201 



23 
 

 

perilaku manusia organisasi, struktur keluarga, mobilitas masyarakat, 

kebijakan pemerintah, dan sebagainya”. 

Mencermati beberapa gejala-gejala yang terjadi pada akhir-akhir 

ini maka tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam kepada anak dengan kokoh agar nilai-nilai yang 

diajarkan kepadanya menjadi sebuah keyakinan yang dapat membentengi 

diri dari berbagai efek negatif. Ada tiga tanggung jawab guru dalam 

menanamkan nilai-nilai Islam. Diantaranya: 

a. Nilai Keimanan (Aqidah) 

Kata aqidah berasal dari Bahasa Arab, yaitu aqada-yakidu, 

aqdan yang artinya mengumpulkan atau mengokohkan. Dari kata 

tersebut dibentuk kata Aqidah. Kemudian Endang Syafruddin 

Anshari mengemukakan aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti 

khas yaitu pengikraran yang bertolak dari hati.
19

 Pendapat 

Syafruddin tersebut sejalan dengan pendapat Nasaruddin Razak yaitu 

dalam Islam aqidah adalah iman atau keyakinan. Aqidah adalah 

sesuatu yang perlu dipercayai terlebih dahulu sebelum yang lainnya. 

Kepercayaan tersebut hendaklah bulat dan penuh, tidak tercampur 

dengan syak, ragu dan kesamaran.  

                                                             
19 Endang Syafruddin Anshari, Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang 

Islam,Cet-2,(Jakarta: Rajawali,1990), hlm. 24 
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Dalam pembinaan nilai-nilai aqidah ini memiliki pengaruh 

yang luar biasa pada kepribadian anak, pribadi anak tidak akan 

didapatkan selain dari orang tuanya. Pembinaan tidak dapat diwakili 

dengan sistim pendidikan yang matang.
20

 Jadi aqidah adalah sebuah 

konsep yang mengimani manusia seluruh perbuatan dan prilakunya 

dan bersumber pada konsepsi tersebut. Aqidah Islam dijabarkan 

melalui rukun iman dan berbagai cabangnya seperti tauhid ulluhiyah 

atau penjauhan diri dariperbuatan syirik, aqidah Islam berkaitan pada 

keimanan. Anak pada usia 6 sampai 12 tahun harus mendapatkan 

pembinaan aqidah yang kuat,sebab apabila anak telah dewasa 

mereka tidak terombang-ambing oleh lingkungan mereka. 

Penanaman aqidah yang mantappada diri anak akan membawa anak 

kepada pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.`
21

 

 Abdurrahman An-Nahlawi mengungkapkan bahwa 

“keimanan merupakan landasan aqidah yang dijadikan sebagai guru, 

ulama untuk membangun pendidikan agama Islam”.Masa terpenting 

dalam pembinaan aqidah anak adalah masa kanak-kanak dimana 

pada usia ini mereka memiliki beberapa kelebihan yang tidak 

dimiliki pada masa sesudahnya, guru memiliki peluang yang sangat 

besar dalam membentuk, membimbing dan membina anak, apapun 

                                                             
20 Muhammad Nur Abdul Hafidz, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, penterjemah 

Kuswah Dani, judul asli Manhajul al-tarbiyah al-Nabawiyah Lil-al Thifl, (Bandung: Albayan, 

1997), hlm. 108 
21 Abduurahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, 

(Jakarta:Gema Insani Press, tth), hlm. 84 
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yang diberikan dan ditanamkan dalam jiwa anak akan bisa tumbuh 

dengan subur, sehingga membuahkan hasil yang bermanfaat bagi 

orang tua kelak. 

Dalam Islam keyakinan terhadap hal-hal yang diperintahkan 

Allah Swt dikenal dengan rukun iman yang terdiri dari beriman 

kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir dan Qadha dan 

Qadhar dari Allah. Maka orang tua sebagai pendidik di dalam rumah 

tangga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kepercayaan 

tersebut agar dapat membimbing dan mengarahkan anak melalui 

berbagai upaya dan pendekatan agar sejak dini anak sudah memiliki 

keyakinan yang jelas terhadap agamanya. Penanaman keyakinan 

terhadap akidah agama Islam terhadap anak tidak hanya menjadi 

pengetahuan semata, akan tetapi nilai-nilai akidah tersebut dapat 

diimplementasikan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Nilai Ibadah (Syari’ah) 

1) Arti dan Penghayatan Ibadah 

Ibadah  adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa 

pengabdian kepada Allah Swt.
22

 Ibadah juga merupakan 

kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek 

keimanan. Keimanan merupakan  pundamen, sedangkan ibadah  

merupakan manisfestasi dari keimanan tersebut. 
23

Menurut 

                                                             
22 Aswil Rony, dkk. Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman, (Padang: 

Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1999), h. 18 
23 Ibid.,hlm. 60 
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Nurcholis Madjid: Dari sudut kebahasaan, “ibadat” (Arab: 

‘ibadah, mufrad; ibadat, jamak) berarti pengabdian (seakar 

dengan kata Arab ‘abd  yang berarti hamba atau budak), yakni 

pengabdian (dari kata “abdi”, abd) atau penghambaan diri kepada 

Allah Swt, Tuhan yang maha Esa. Karena itu dalam 

pengertiannya yang lebih luas, ibadat mencakup keseluruhan 

kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan 

“duniawi” sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap 

batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, 

yakni sebagai tindakan bermoral.
24

 

Abu A’alal Maudi menjelaskan pengertian  ibadah sebagai 

berikut: 

“Ibadah berasal dari kata Abd yang berarti pelayan dan 

budak. Jadi hakikat ibadah adalah penghambaan. Sedangkan 

dalam arti terminologinya  ibadah  adalah usaha mengikuti hukum 

dan aturan- aturan Allah Swt dalam menjalankan kehidupan 

sesuai dengan perintahnya, mulai dari akil balig sampai 

meninggal dunia”.
25

 

Dapat dipahami bahwa ibadah merupakan ajaran Islam yang 

tidak dapat dipisahkan dari keimanan, karena ibadah merupakan 

bentuk perwujudan dari keimanan. Dengan demikian kuat atau 

                                                             
24 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Yayasan Wakaf 

Paramadina, 1995), hlm. 57 
25 Abdul A’ala al-Maududi, Dasar-dasar Islam, (Bandung, Pustaka, 1994), hlm. 107 
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lemahnya ibadah  seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. 

Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki akan semangkin tinggi 

pula keimanan seseorang. Jadi  ibadah adalah cermin atau bukti 

nyata dari aqidah. Seluruh tugas manusia dalam kehidupan ini 

berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk beribadah kepada 

Allah Swt. Dan hal ini harus ditanamkan sejak dini. Pada saat usia 

6 sampai 12 tahun, anak harus mulai dilatih dan dibiasakan untuk 

melakukan  ibadah. Supaya pada saat anak memasuki usia 

dewasa, pada saat mereka mendapatkan kewajiban dalam 

beribadah, segala jenis ibadah yang Allah Swt wajibkan dapat 

mereka lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, karena  

sebelumnya ia sudah terbiasa dalam  melaksanakan  ibadah 

tersebut. 

2) Macam-macam Ibadah 

Jika ditinjau lebih lanjut ibadah pada dasarnya terdiri dari dua 

macam yaitu: Pertama; Ibadah ‘Am yaitu seluruh perbuatan yang 

dilakukan oleh setiap muslim dilandasi dengan niat karena Allah 

Swt Ta’ala. Kedua; Ibadah Khas yaitu suatu perbuatan yang 

dilakukan berdasarkan perintah dari Allah Swt dan Rasul-Nya. 

Contoh dari ibadah ini adalah: 

a) Mengucap dua kalimat syahadat 

Dua kalimat syahadat terdiri dari dua kalimat yaitu kalimat 

pertama merupakan hubungan vertikal kepada Allah Swt., 
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sedangkan kalimat kedua merupakan hubungan horizontal antar 

setiap manusia. 

b) Mendirikan Shalat 

Shalat adalah komunikasi langsung dengan Allah Swt. 

menurut cara yang telah ditetapkan dan dengan syarat-syarat 

tertentu. 

c) Puasa Ramadhan 

Puasa adalah menahan diri dari segala yang dapat 

membukakan/melepaskannya satu hari lamanya, mulai dari subuh 

sampai terbenam matahari. Pelaksanaannya di dasarkan pada 

surat al baqarah ayat 183. 

d) Membayar Zakat 

Zakat adalah bagian harta kekayaan yang diberikan kepada 

yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. 

Pendistribusiannya di atur berdasarkan Surat at Taubah ayat 60. 

e) Naik Haji ke Baitullah 

Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan 

rukun Islam ke 5 yaitu dengan mengunjungi Baitullah di 

Mekkah.
26

 

Kelima ibadah khas di atas adalah bentuk pengabdian hamba 

terhadap Tuhannya secara langsung berdasarkan aturan-aturan, 

ketetapan dan syarat-syaratnya. Setiap guru atau pendidik disekolah 
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mestilah menanamkan nilai-nilai ibadah tersebut kepada anak 

didiknya agar anak didik tersebut dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Ibadah tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa dalam diri 

anak, pada saat anak melakukan salah satu ibadah, secara tidak 

langsung akan ada dorongan kekuatan yang terjadi dalam jiwa anak 

tersebut. Jika anak tersebut tidak melakukan ibadah seperti biasa 

yang ia lakukan seperti biasanya maka dia merasa ada suatu 

kekurangan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut, hal ini karena 

dilatar belakangi oleh kebiasaan yang dilakukan anak tersebut. 

Untuk itu setiap orang tua dirumah harus mengusahakan dan 

membiasakan agar anaknya dapat melaksanakan ibadah shalat atau 

ibadah lainnya setiap hari. 

c. Nilai Akhlak 

Pendidikan Akhlak adalah bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari pendidikan agama, karena yang baik menurut akhlak, 

baikpula menurut agama, dan yang buruk menurut ajaran agama buruk 

juga menurut akhlak. Akhlak merupakan realisasi dari keimanan yang 

dimiliki oleh seseorang. 

Akhlak berasal dari bahasa arab jama’ dari khuluqun, yang 

secara bahasa berarti: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabiat.
27

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akhlak berhubungan 
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dengan aktivitas manusia dalam hubungan dengan dirinya dan orang 

lain serta lingkungan sekitarnya. Ahmad Amin merumuskan “akhlak 

ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa 

yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang 

lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam 

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang 

harus diperbuat”
28

 

Dengan demikian akhlak menurut Ahmad Amin adalah 

deskripsi baik, buruk sebagai opsi bagi manusia untuk melakukan 

sesuatu yang harus dilakukannya. Akhlak merupakan suatu sifat 

mental manusia dimana hubungan dengan Allah Swt dan dengan 

sesama manusia dalamkehidupan bermasyarakat. Baik atau buruk 

akhlak disekolah tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh 

gurunya. 

Secara umum ahlak dapat dibagi kepada tiga ruang lingkup 

yaitu akhlak kepada Allah Swt, Akhlak kepada manusia dan akhlak 

kepadalingkungan. 

1) Akhlak kepada Allah Swt 

Akhlak kepada Allah Swt dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan taat yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai 

makhluk kepada Tuhan sebagai khalik. Karena pada dasarnya 
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manusia hidup mempunyai beberapa kewajiban makhluk kepada 

khalik.  

Ada beberapa alasan yang menyebabkan manusia harus 

berakhlak kepada Allah Swt antara lain: 

a) Karena Allah Swt yang menciptakan manusia 

b) Karena Allah Swt yang telah memberikan perlengkapan panca 

indra berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati 

sanubari, di samping angota badan yang kokoh dan sempurna 

kepada manusia. 

c) Karena Allah Swt yang menyediakan berbagai bahan dan 

sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, 

seperti: bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, 

air, udara, binatang-binatang ternak, dan sebagainya. 

d) Karena Allah Swt yang memuliakan manusia dengan 

memberikannya kemampuan menguasai dataratan dan lautan. 

Apabila manusia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai 

makhluk berarti telah menentang kepada fitrah kepadanya 

sendiri, sebab pada dasarnya manusia mempunyai 

kecendrungan untuk menggabdi kepada Tuhannya yang telah 

menciptakannya. Tujuan pengabdian manusia pada dasarnya 

hanyalah mengharapkan akan adanya kebahagian lahir dan 

batin, dunia dan akhirat serta terhindar dari murka-Nya yang 
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akan mengakibatkan kesengsaraan diri sepanjang masa.
29

 

Dalam berhubungan dengan khaliqnya (Allah Swt), manusia 

mesti memiliki akhlak yang baik kepada Allah Swt yaitu: 

- Tidak menyekutukan-Nya 

- Taqwa kepada-Nya 

- Mencintai-Nya 

- Ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan-Nya dan 

bertaubat 

- Mensyukuri nikmat-Nya 

- Selalu berdo’a kepada-Nya 

- Beribadah 

- Selalu berusaha mencari keridhoan-Nya.
30

 

2) Akhlak terhadap sesama manusia 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri 

tampa bantuan manusia lain, orang kaya membutuhkan pertolongan 

orang miskin begitu juga sebaliknya, bagaimana pun tingginya 

pangkat seseorang sudah pasti membutuhkan rakyat jelata begitu 

juga dengan ratyat jelata, hidupnya akan terkatung-katung jika 

tidak ada orang yang tinggi ilmunya akan menjadi pemimpin. 

Adanya saling membutuhkan ini menyebabkan manusia 

sering mengadakan hubungan satu sama lain, jalinan hubungan ini 

sudah tentu mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Maka dari itu, setiap orang seharusnya melakukan perbuata 

dengan baik dan wajar, seperti: tidak masuk kerumah orang lain 

tampa izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar, jangan 

mengucilkan orang lain, jangan berprasangka buruk, jangan 

memanggil dengan sebutan yang buruk.
31

 

Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada 

orang lain, melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan 

keselarasan,dan  keseimbangan dalam hubungan manusia baik 

secara pribadi maupun dengan masyarakat lingkungannya. Adapun 

kewajiban setiap orang untuk menciptakan lingkungan yang baik 

adalah bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi mau bertingkah 

laku mulia maka terciptalah masyarakat yang aman dan bahagia. 

Menurut Abdullah Salim yang termasuk cara berakhlak 

kepada sesama manusia adalah: a) Menghormati perasaan orang 

lain, b). Memberi salam dan menjawab salam, c). Pandai berteima 

kasih, d). Memenuhi janji, e). Tidak boleh mengejek, f). Jangan 

mencari-cari kesalahan, dan g). Jangan menawarkan sesuatu yang 

sedang ditawarkan orang lain.
32

 

Sebagai individu manusia tidak dapat memisahkan diri dari 

masyarakat,, dia senentiasa selalu membutuhkan dan berinteraksi 

dengan lingkungan sekitarnya. Agar tercipta hubungan yang baik 
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dan harmonis dengan masyarakat tersebut setiap pribadi harus 

memlikisi sifat-siat terpuji dan mampu menempatkan dirinya 

secara positif ditengah-tengah masyarakat. 

Pada hakekatnya orang yang berbuat baik atau berbuat 

jahat/tercela terhadap orang lain adalah untuk dirinya sendiri. 

Orang lain akan senang berbuat baik kepada seseorang kalau orang 

tersebut sering berbuat baik kepada orang itu. Ketinggian budi 

pekerti seseorang menjadikannya dapat melaksanakan kewajiban 

dan pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga menjadikan 

orang itu dapat hidup bahagia, sebaliknya apabila manusia buruk 

akhlaknya, maka hal itu sebagai pertanda terganggunya keserasian, 

keharmonisan dalam pergaulannya dengan sesama manusia 

lainnya. 

3) Akhlak terhadap lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda 

yang tak bernyawa. Manusia sebagai khalifah dipermukaan bumi 

ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya 

dan manusia terhadap alam yang mengandung pemeliharaan dan 

bimbingan agar setiap maklhuk mencapai tujuan penciptaanya. 

Sehingga manusia mampu bertangung jawab dan tidak 

melakukan kerusakan terhadap lingkungannya serta terbiasa 

melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji untuk menghidari hal-
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hal yang tercela. Dengan demikian terciptalah masyarakat yang 

aman dan sejahtera. 

Pada dasarnya faktor bimbingan pendidikan agama terhadap 

anak yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru disekolah 

akan dapat berpengaruh terhadap pembentukan akidah, ibadah, dan 

akhlak siswa yang baik. 

B.  Konsep Novel 

1. Pengertian Novel 

Novel (Inggris : novel) dan cerita pendek merupakan dua bentuk 

karya sastra yang sekaligus disebut fiksi. Sebutan novel berasal dari 

bahasa italia novella. Secara harfiah novella berarti ‘sebuah barang baru 

yang kecil’, dan kemudian diartikan sebagai ‘cerita pendek dalam bahasa 

prosa’. Dewasa ini istilah novella mengandung pengertian yang sama 

dengan istilah Indonesia novelette (Inggris : novelette), yang berarti 

sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang 

namun juga tidak terlalu pendek.
33

 

Novel adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa 

yang mempunyai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebuah novel 

biasanya mengisahkan/menceritakan tentang kehidupan manusia dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dan juga sesamanya.
34

 

2. Jenis Novel 
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a. Novel Populer 

Sebutan novel populer atau novel pop mulai merebak sesudah 

suksesnya novel Karmila dan Cintaku di Kampus Biru pada tahun 

70-an. Sesudah itu, setiap novel hiburan, tidak peduli mutunya, 

disebut juga sebagai “novel pop”. Kata “Pop” erat diasosiasikan 

dengan kata populer. 

Novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan 

banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Ia 

menampilkan masalah-masalah yang aktual dan selalu men-zaman, 

namun hanya sampai pada tingkat permukaan. Novel populer tidak 

mempermasalahkan kehidupan secara intens, tidak berusaha 

meresapi hakikat kehidupan. Sebab, jika demikian halnya, novel 

populer akan menjadi berat dan berubah menjadi novel serius, dan 

boleh jadi akan ditinggalkan oleh pembacanya. Oleh karena itu novel 

populer pada umumnya bersifat artifical, hanya bersifat sementara, 

cepat ketinggalan zaman dan tidak memaksa orang untuk 

membacanya sekali lagi. Ia, biasanya cepat dilupakan orang, apalagi 

dengan munculnya novel-novel baru yang lebih opuler pada masa 

sesudahnya.
35

 

Novel populer lebih mudah dibaca dan mudah dinikmati 

karena masalah yang diceritakan ringan-ringan, tetapi aktual dan 

menarik, yang terlihat hanya pada masalah yang itu-itu saja seperti 
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cinta asmara dengan model kehidupan yang berbau mewah, kisah 

percintaan antara pria tampan dan wanita cantik secara umum cukup 

menarik, mampu membuai pembaca yang memang sedang remaja 

mengalami masa peka untuk itu, dan barangkali dapat untuk sejenak 

melupakan kepahitan hidup yang dialaminya secara nyata. 

Selain dari itu, berbagai unsur cerita seperti plot, tema, 

karakter, latar dan lain-lain biasanya bersifat stereotip, hanya bersifat 

itu-itu saja atau begitu-begitu saja, dan tidak mengutamakan adanya 

unsur-unsur pembaharuan. Hal yang demikian memang 

mempermudah pembaca yang semata-mata mencari cerita dan 

hiburan belaka, dan membaca novel itu hanya bagaikan mengenali 

dan mempermudah kembali sesuatu yang telah dikenali dan atau 

dimiliki sebelumnya.
36

 

b. Novel Serius 

Novel serius harus sanggup memberikan yang serba 

berkemungkinan, dan itulah sebenarnya makna sastra yang sastra. 

Membaca novel serius, jika kita ingin memahaminya dengan baik, 

diperlukan gaya konsentrasi yang tinggi dan disertai kemauan untuk 

itu. Pengalaman dan permasalahann kehidupan yang ditampilkan 

dalam novel jenis ini disoroti dan diungkapkan sampai ke inti 

hakikat kehidupan yang bersifat universal. Novel serius disamping 

memberikan hiburan, juga terimplisit tujuan memberikan 
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pengalaman yang berharga kepada pembaca, atau paling tidak, 

mengajakanya untuk meresapi dan merenungkan secara lebih 

sungguh-sungguh tentang permasalahan yang dikemukakan.
37

 

Novel serius membuat aktivitas pembaca secara lebih serius, 

menuntun pembaca untuk “mengoperasikan” daya intelektualnya. 

Pembaca dituntut untuk mengkonstruksikan duduk persoalan 

masalah dan hubungan antar tokoh. Novel seperti ini tidak bersifat 

mengabdi kepada selera pembaca, dan memang pembaca novel 

seperti ini tidak mungkin banyak. 

3. Unsur-Unsur Novel 

Sebuah novel  merupakan sebuah totalitas, suatu kemenyeluruhan 

yang bersifat artistik. Sebuah  totalitas, novel mempunyai bagian-bagian, 

unsur-unsur, yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan 

saling menguntungkan. Inilah yang membuat novel menjadi lebih 

berwujud.
38

 Berikut unsur novel dan unsur fiksi menurut pandangan 

tradisional. 

 

a. Unsur Intrinsik 

Unsur-unsur pembangun novel dapat dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrensik. Kedua unsure 
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inilah yang sering digunakan dalam mengkaji dan memicarakan 

novel atau karya sastra pada umumnya.
39

 

 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Unsur Intrinsik 

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung 

membangun karya sastra itu sendiri. 

1. Tema  

Tema adalah dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah 

novel. Gagasan dasar umum inilah yang tentunya telah 

ditentukan sebelumnya oleh pengarang yang digunakan untuk 

mengembangkan cerita. Tema dalam sebuah cerita dapat 

dipahami sebagai sebuah makana yang mengikat keseluruhan 

cerita sehingga cerita itu hadir sebagai sebuah kesatuan yang 

padu. 
40

 

2. Alur  

 Secara umum alur merupakan rangkaian peristiwa sebuah 

cerita atau lebih jelasnya merupakan peristiwa-peristiwa yang 

disusun satu per satu dan saling berkaiatan menurut hukum 

sebab akibat dari awal sampai akhir cerita. 

3. Penokohan  

 istilah penokohan lebih luas cakupannya daripada tokoh. 

Sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh dalam 
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cerita,bagaimana perwatakannya dan bagaimana penempatannya 

dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran 

yang jelas kepada pembaca.
41

 

4. Latar 

 Latar merupakan pijakan cerita secara konkret dan jelas. 

Hal ini penting untuk menunjukkan kesan realistis kepada 

pembaca, menciptakan sesuatu tertentu yang seolah-olah 

sungguh ada dan terjadi. Pembaca merasa dipermudah untuk 

mengoperasikan daya imajinasinya. 

 Burhan Nurgiyantoro membagi latar yang terdapat dalam 

karya fiksi ke dalam tiga kategori, yaitu latar tempat, latar waktu 

dan latar sosial.
42

 

 Latar tempat dalah latar yang pada lokasi terjadinya 

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur 

tempat yang dipergunakan berupa tempat-tempat dengan nama-

nama tertentu. 

 Sedangkan latar waktu yaitu berkaitan dengan masalah 

“kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. 

 Adapun latar sosial menyaran pada hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat disuatu tempat 

yang diceritakan dalam karya sastra fiksi. Tata cara kehidupan 
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sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup 

yang cukup kompleks. Biasa berupa kebiasaan hidup, tradisi, 

adat istiadat, cara berpikir dan lain-lain.  

5. Sudut pandang  

 Sudut pandang merupakan tempat atau posisi pencerita 

terhadap kisah yang dikarangnya. Apakah ia berada didalam 

cerita atau di luar cerita. Dengan kata lain, pengarang bebas 

menentukan apakah dirinya terlibat langsung dalam cerita itu 

atau hanya sebagai pengamat yang berdiri di luar cerita. 

 Secara garis besar, sudut pandang dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu persona pertama (gaya”aku”) dan persona 

ketiga (gaya”dia”)
43

 

 Pada sudut pandang yang menggunakan persona pertama 

(gaya”aku”) pengarang ikut terlibat dalam cerita. Pengarang 

masuk ke dalam cerita menjadi si “aku” yaitu tokoh yang 

mengisahkan kesadaran dirinya sendiri. Pembaca hanya 

menerima apa yang diceritakan oleh tokoh “aku”. Sebagai 

konsekuensinya, pembaca hanya dapat melihat dan merasakan 

secara terbatas apa yang dilihat dan dirasakan tokoh si “aku” 

tersebut. 

 Adapun sudut pandang persona ketiga (gaya”dia”) 

pengarang menjadi seseorang yang berada diluar cerita. 
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Pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut 

nama atau kata gantinya ia, dia, mereka. Nama-nama tokoh 

cerita, khususnya tokoh utama terus-menrus disebut. Hal ini 

akan memudahkan pembaca dalam mengenalisiapa tokoh yang 

diceritakan atau siapa yang bertindak. 

b. Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada diluar karya 

sastra tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau 

organisme karya sastra.
44

 Atau secara lebih khusus ia dapat 

dikatakan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi bangun cerita 

sebuah karya sastra, namun tidak ikut menjadi bagihan didalamnya. 

Walau demikian unsur ekstrinsik cukup berpengaruh terhadap 

totalitas bangun cerita yang dihasilkan. Oleh karena itu, unsur 

ekstrinsik sebuah novel harus tetap dipandang sebagai sesuatu yang 

penting. Pemahaman terhadap  unsur ekstrinsik suatu karya akan 

membantu dalam hal pemahaman makna karya itu mengingat 

bahwa karya sastra tidak muncul dari kekosongan budaya. 

Bagian yang yeng termasuk dalam unsur ekstrinsik yaitu 

keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, 

keyakinan dan pandangan hidup, serta biografi pengarang. Keadaan 
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di lingkungan pengarang seperti ekonomi, pendidikan dan sosial 

juga kan berpengaruh terhadap karyanya.
45
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