
 

vii 

 

ABSTRAK 
 

Rahayu, Cahyaning. 2015. Konsep Istikamah Dalam al-Qur‟an dan Relevansinya 
Dengan Materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Kharisul 

Wathoni, M.Pd.I. 

Kata Kunci : Istikamah, Materi Pendidikan Agama Islam  

Dalam kehidupan manusia, Allah Swt. telah menetapkan jalan yang harus 

ditempuh sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan, sehingga seseorang senantiasa 

istikamah dan tegak di atas syariat-Nya, selalu menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan-Nya. Sikap istikamah sangat penting dalam segala aspek kehidupan, dalam 

berkeyakinan, beragama, belajar, berkarir, berumah tangga, atau berbisnis. Konsep  

istikamah perlu ditelusuri lebih lanjut terkait dengan relevansinya dengan materi 

Pendidikan Agama Islam, agar ia mempunyai basis yang kuat dalam konteks 

metodologis dan epistimologis. 

Untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut:(1). Bagaimana konsep Istikamah dalam Surat Fus}s}ilat:30,(2). 

Bagaimana konsep Istikamah dalam Surat Al-Ah}qa>f: 13-14? (3). Bagaimana 

konsep Istikamah dalam Surat Hu>d: 112? (4). Bagaimana relevansi konsep 

Istikamah dalam al-Qur‟an dengan materi PAI di SMP? Untuk menjawab rumusan 

masalah di atas, peneliti menggunakan teknik dokumenter. Sedangkan metode yang 

digunakan adalah content analysis. 

Dari hasil penelitian tentang Konsep Istikamah Dalam al-Qur‟an dan 
Relevansinya Dengan Materi PAI di SMP ditemukan: (1). Konsep Istikamah yang 

terdapat dalam surat Fus}s}ilat ayat 30 adalah Istikamah dalam  melaksanakan 

perintah Allah Swt.dan menjauhi segala larangan-nya. (2). Konsep Istikamah yang 

terdapat dalam surat al-Ah}qa>f ayat 13-14 adalah Istikamah lisan dan perbuatan. (3). 

Konsep Istikamah yang terdapat dalam surat Hu>d ayat 112 adalah Istikamah 

memegang ajaran Allah Swt., utamanya yaitu tetap Istikamah menyampaikan ajaran-

ajaran kitab Allah Swt. (dakwah) . (4) . Konsep Istikamah yang terdapat dalam surat 

Fus}s}ilat ayat 30 memiliki relevansi dengan materi Iman kepada Allah, Rasul, dan 

Kitab-Nya, serta membiasakan perilaku terpuji dan menghindari akhlak tercela. 

Konsep Istikamah yang terdapat dalam surat al-Ah}qa>f ayat 13-14 memiliki 

relevansi dengan materi membiasakan perilaku terpuji dan menghindari akhlak 

tercela.Sedangkan konsep Istikamah yang terdapat dalam surat Hu>d ayat 112 

memiliki relevansi dengan materi iman kepada Allah Swt. membiasakan perilaku 

terpuji dan menghindari akhlak tercela, serta sejarah perjuangan dakwah Nabi 

Muhammad Saw.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalamkehidupanmanusia, AllahSwt. telahmenetapkanjalan yang 

harusditempuholehmanusiasesuaidengansyariat yang telahditetapkan, 

sehinggaseseorangsenantiasaIstikamahdantegak di atassyariat-Nya, 

selalumenjalankanperintahdanmenjauhilarangan-Nya.Semua orang yang 

beriman kepada Allah Swt. dan hari kiamat tentu menginginkan keselamatan 

hidup di dunia dan di akhirat,terlebih lagi ketika dia mengetahui kenyataan 

akan rusaknya kondisi umat manusia di masa sekarang ini, ditambah dengan 

tersedianya berbagai macam fasilitas dan sarana yang mendukung kerusakan-

kerusakan tersebut.Hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh NabiSaw. 

 tentang dasyatnya fitnah-fitnah dan kerusakan yang akan muncul secara silih 

berganti di akhir zaman nanti. Banyak orang yang paginya masih beriman 

tetapi sore harinya mereka sudah kafir begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, 

seorang muslim yang hidup di zaman ini  diharapkan untuk tetap teguh dan 

Istikamah di atas agama Allah Swt.  sampai dia dipanggil menghadap-Nya. 

Ibnu Taimiyyah berkata: "Karamah yang paling besar dan agung adalah tetap 

berpegang teguh dengan Istikamah".
1
 

                                                        
1Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr, SepuluhKaidahPentingTentangIstikamah, terj. Abu 

UmamahArifHidayatullah(TP: Islam House,2011), 58. 
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Istikamah terambil dari kata qa<>mayang pada mulanya berarti tegak 

lurus/ tidak condong. Kata ini kemudian dipahami dengan arti konsisten dan 

setia melaksanakan apa yang diucapkan. Abu Bakar ra. Ketika ditanya tentang 

Istikamah jawabannya: “Hendaklah tidak menyekutukan Allah Swt. dengan 

suatu apapun”. Umar ra menegaskan: “Istikamah yaitu meluruskan diri dalam 

menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta tidak menyimpang atau 

menerkam seperti layaknya garangan. Sedangkan Usman bin Affan ra 

mengartikan Istikamah yaitu “ikhlas”(dalam segala amal dan taat). Kemudian 

Ali Ibn Abi Thalib ra dalam hal “Istikamah” menegaskan yaitu melaksanakan 

segala kewajiban/ hal-hal yang fardhu.
2
 

PemahamandanpelaksanaanIstikamahmerupakansuatuhal yang urgen. 

Karena sangat pentingnya Istikamah, maka Allah Swt. memerintahkan kita 

untuk beristikamah dalam firman-Nya. Dalam al-Qur‟an kata yang terambil 

dari kata Istikamah ada di 47 tempat. Terdiri dari fiil madhi di 4 tempat, fiil 

mud}ari‟ di 1 tempat, fiil amr di 5 tempat isim fail di 37 tempat.3
 Selain itu 

dalam hadis juga di jelaskan : 

                                                        
2„Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir al-Khaubawiy,TarjemahDurrat al- Na>s}ih}i>n,  

terj. Abu H.F. Ramadhan(Surabaya: Mahkota, 2007),788-789. 
3Departemen Agama,Al-Qur‟andan Tafsirnya (Jakarta:Lembaga Percetakan al-Qur‟an, 

2009), 480. 



 

x 

 

 ْ ْد ا ه ر ضى ا ه ع ْ ع ً ب ر  سْفيا  ْ ر و وقْيل ابي ع ْ ْ ابى ع و ع

ْ ا حدا و غْير  ْت يا ر سْول ه قل لى فى ا ْا ْسا   قْواً ا اْسا ل ع قا ل ق

 قا ل قلْ 

 ْ َ اْست ْت با ه ث س(آ  )رو   

Artinya: Dari Abu Amr (ada yang menyebut Abu Amrah) Sufyan bin 

Abdilah r.a. berkata, Aku pernah mohon kepada Rasulullah 

Saw.: “Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam suatu 

perkataan yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada 

seseorang selain hanya kepada engkau,” Rasulullah berkata :” 
Katakanlah ! Aku beriman kepada Allah kemudian Istikamah.”( 

HR. Muslim di dalam shahihnya ).
4
 

Menurut  hadits Muslim tersebut di atas, kita bisa mengerti bahwa 

sesudah Iman kepada Allah Swt. ialah Istikamah sebagai 

pasangandansekaligussyarat yang tidakbisaditawar-tawarlagi. 

Istikamahmenjadisikap yang amatpentingdanperangkat yang 

tidakbisadipisahkandalammewujudkanimandanahlakulkarimah. Iman 

adalah dasar dan batas terakhir, sedangkan Istikamah adalah penghubung 

antara dasar dan batas terakhir tersebut. Disamping itu Istikamah juga 

merupakan cermin dari iman itu sendiri yang akan terlihat dalam ucapan, 

perbuatan dan akhlak seseorang. Istikamah berpangkal pada 2 hal, yaitu: 

benarnya iman dan mengituti ajaran NabiSaw. Iman tanpa Istikamah 

                                                        
4Imam  anNawawi,Riyadus} al- S{a>lih>in , terj. A. Majid Hasyim (Surabaya: PT Bina 

Ilmu Offset, 2006), 198. 
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tidaklah sempurna, sedangkan Istikamah tanpa dasar iman adalah batil. 

Dan siapa yang memiliki keduanya akan dikuatkan oleh Allah Swt. 

dengan diberinya pertolongan dan ditemani oleh malaikat, serta kelak 

diletakkan dalam surga.
5
 

Agama Islam tersebar keseluruh penjuru alam ini karena Istikamah 

para sahabat RasulullahSaw. Kita lihat bagaimana para sahabat bersama 

Rasulullah Saw.pada awal mulanya Islam mereka mendapatkan teror, 

mendapatkan penekanan dan sebagainya tetapi mereka Istikamah 

hingga kita pun merasakan hasil agama Islam tersebar keseluruh penjuru 

alam dunia. Salah seorang Nabi yang tetap Istikamah dalam keadaan 

susah adalah Nabi Ayyub As, yang mendapat cobaan dengan diambil 

nikmat kekayaannya hingga menjadi orang yang miskin dan penuh 

dengan penyakit. Walau demikian beliau tetap berpegang teguh pada 

agama Allah Swt.Sifat yang mulia ini (Istikamah) menjadi tuntutan Islam 

seperti yang diperintahkan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Fus}s}ilat ayat 6:  





 


  

                                                        
5
Ibid,198. 
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Artinya: Kataka lah wahai Muha ad “Sesu gguh ya aku ha yalah 
seorang  manusia seperti kamu, diwahyukan kepada aku bahwa 

Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu; maka hendaklah kamu 

teguh di atas jalan yang lurusmenuju kepadanya dan mohonlah 

ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang 

yang mempersekutukan-Nya.
6
 

 

 Sifat Istikamah inilah yang harus dimiliki oleh setiap muslim demi 

meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Bercermin pada keberhasilan 

yang diraih oleh Rasulullah Saw., beliau teguh dalam membawa misi 

risalah dakwahnya meskipun beribu-ribu rintangan dan hambatan 

menghadang. Sayangnya, sikap keteguhan ini mulai pudar diantara kita.  

Ada beberapa kondisi yang membuat seorang muslim perlu 

melakukan usaha besar untuk dapat menjalankan kewajiban dari Allah 

Swt. dan menghindar dari perbuatan yang terlarang.   Dalam kasus 

sederhana, sebagai siswa yang memiliki tugas untuk menuntut ilmu 

terbentur pada jadwal pelajaran atau praktikum yang kurang bersahabat 

dengan jadwal sholat.  Misalkanpermasalahanwaktushalatjum‟at yang 

terbatasuntuklaki-lakisementaraadajadwalpraktikum yang bersamaan.   

Dalamhalinitentusajaseorangmuslimharusberusahakerasuntukdapattetapm

elakukankewajibannyadenganbaiktanpamenyebabkanmasalah yang 

berarti.  Olehkarenaitu, dalammenjalankankewajibanibadahkepada 

AllahSwt., sepertisholat, puasa, tilawah al-Quran, zakat, infakdan 

                                                        
6
Al-Qur‟an, 41:6. 
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s}adaqahdiperlukankesadaransepenuhnyauntukseorangmuslimterusIstika

mah. 

Istikamah harus ditanamkan pada diri anak sejak dini. Oleh karena 

itu Istikamah merupakan salah satu materi Pendidikan Agama Islam yang 

harus diajarkan di sekolah. Agar para siswa mengetahui betapa 

pentingnya Istikamah dan selanjutnya dapat mengamalkanya dalam 

kehidupan mereka.Istikamah menjadi penting di dalam beragama 

maupun di semua bidang usaha karena ia merupakan kumpulan dari 

cabang ibadah dan keimanan serta pembuka bagi jalan yang lurus, Maka 

Rasulullah Saw.pun berwasiat kepada kita semua agar kita senantiasa 

berIstikamah. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka  penelitian ini akan 

mengkaji tentang KONSEP ISTIKAMAH DALAM AL-QUR‟AN DAN 

RELEVANSINYA DENGAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkanlatarbelakangmasalah di atasmakadapat di 

rumuskanmasalahsebagaiberikut : 

1. BagaimanakonsepIstikamahdalamSuratFus}s}ilat: 30? 

2. BagaimanakonsepIstikamahdalamSuratAl-Ah}qa>f: 13-14? 
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3. BagaimanakonsepIstikamahdalamSurat Hu>d: 112? 

4. BagaimanarelevansikonsepIstikamahdalam al-Qur‟an 

denganmateriPendidikanAgama Islam di SekolahMenengahPertama? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. UntukmendeskripsikandanmengetahuikonsepIstikamahdalamSuratFus}s}il

at: 30. 

2. UntukmendeskripsikandanmengetahuikonsepIstikamahdalamSuratAl-

Ah}qa>f: 13-14. 

3. UntukmendeskripsikandanmengetahuikonsepIstikamahdalamSurat Hu>d: 

112. 

4. UntukmendeskripsikandanmengetahuirelevansikonsepIstikamahdalam al-

Qur‟an denganmateriPendidikanAgama Islam di 

SekolahMenengahPertama. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secarateoritis 

 Dari penelitian ini akan ditemukan konsep Istikamah dalam al-Qur‟an, 

utamanya dalam  Q.SFus}s}ilat: 30, Q.S Al-Ah}qa>f,  13-14. Q.S Hu>d: 

112 serta relevansinya dengan materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama. 

2. Secarapraktis 
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 Diharapkanpenelitianinidapatmemberikansumbangsihkepada: 

a. Bagi penulis, diharapkan bisa menjadi stimulator untuk memperluas 

energi intelektual dan memperdalam wawasan keIslaman. 

b. Bagi pihak yang relevan dengan penelitian ini, Penelitian ini dapat 

dijadikan sebuah referensi, refleksi ataupun sebuah bahan perbandingan, 

kajian lebih lanjut dalam pengembangan khazanah pendidikan Islam. 

 

 

E. METODE PENELITIAN. 

  Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai strategi umum 

yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna 

menjawab persoalan yang dihadapi.
7
 Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (library research). 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil 

penelitian dari hasil penelitian terdahulu.
8
 Data-data yang terkumpul 

diperoleh melalui sumber literatur dengan rujukan utamaQ.S Fus}s}ilat: 30, 

                                                        
7Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan(Surabaya: Usana Ofset Printing, 

1982), 50. 
8
Etta Mamang Sangadji et al., Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Andi Ofset, 2010),28. 
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Q.S Al-Ah}qa>f,  13-14. Q.S Hu>d: 112, yang ditunjang dengan buku 

sekunder yang ada kaitannya dengan pembahasan yang ada pada rujukan 

utama, serta dibangun dengan menggunakan metode deskriptif . Metode 

deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ objek penelitian(seseorang, 

lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak/ sebagaimana adanya.
9
Tujuannya yaitu untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek yang diteliti 

secara tepat.
10

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan 

fakta dan data secara sistematis dan akurat berkenaan dengan konsep 

Istikamah dalam al-Qur‟an. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Peneliti melakukan kajian pada Q.S Fus}s}ilat: 30, Q.S Al- 

Ah}qa>f,  13-14. Q.S Hu>d: 112 kemudian direlevansikan dengan materi 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama. 

2. SUMBER DATA  

 Sumber data yang dijadikan bahan dalam kajian ini merupakan sumber 

data yang diperoleh dari bahan pustaka yang dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

                                                        
9
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2007), 67. 
10

Sangadji et al., Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 24. 



 

xvii 

 

 Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan utama 

dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun data primer yang penulis 

gunakan adalahQ.S Fus}s}ilat: 30, Q.S Al- Ah}qa>f,  13-14, Q.S Hu>d: 

112 dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Azhar 

karya Hamka,dan  Tafsir Fi> d}ila>lial-Qur‟ankarya Sayyid Quthb. 

 

 

 

b. Sumber Data Sekunder 

   Sumber data sekunder ,yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh lain 

yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini. Adapun sumber 

datasekunder yang penulis gunakan adalah: 

1) Utsman bin Hasan bin Ahmad  Syakir al-Khaubawiy,TarjemahDurrat 

al- Na>s}ih}i>n,  terj. Abu H.F. Ramadhan, Surabaya: Mahkota, 2007. 

2) Imam  anNawawi,Riyadus} al-S{a>lih>in, terj. A. Majid Hasyim, 

Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2006. 

3) Departemen Agama RI, Al-Qur;an dan Tafsirnya,Jakarta: Lembaga 

Percetakan Al-Qur‟an, 2009. 

4) Hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir al-Qur‟an al-Majid al-Nu>r, Semarang : 

Pustaka Rizki Putra, 2000. 
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5) Muhammad Nasib ar- Rifa‟i, Tafsir Ibnu Katsir jilid 4, Jakarta: Gema 

Insani Press, 2000. 

6) Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al- Maraghi, Semarang: Toha 

Putra, 1988. 

7) Imam jalaludin al-Mhalli et.al, Tarjemah tafsir Jalalain berikut 

Asba>b al- Nuzu>l jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003. 

8) Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr, Sepuluh Kaidah Penting 

Tentang Istikamah, terj. Abu UmamahArifHidayatullah, Islam House, 

2011. 

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka tehnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dengan 

cara menelusuri buku yang mempunyai relevansi dengan materi 

penelitian. Oleh karena itu,dalam penelitian pustaka ini, penelit i 

menggunakan teknikdokumenter. Tehnik studi dokumenter adalah cara 

pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi 

bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, 

baik dari sumber dokumen maupun buku, koran, majalah dan lain-

lain.
11

 

Untuk memperoleh data terkait dengan Istikamah dalam al-

Qur‟andan relevansinya dengan materi Pendidikan Agama Islam di 

                                                        
11

 Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, 101. 
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Sekolah Menengah Pertama, maka dalam penelitian ini langkah yang 

dilakukan penulis adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari 

sumber data primer yaitu Q.S Fus}s}ilat: 30,Q.S al-Ah}qa>f, 13-14. 

Q.S Hu>d: 112 dengan dokumen lain yang diperoleh dari sumber data 

sekunder yang relevan dengan tema penelitian ini.  

4. TEKNIK ANALISIS DATA 

  Analisis data dalam penelitian kajian pustaka ( library research) 

ini diakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber primer 

dansumber sekunder, sehingga dengan mudah dapat dipahami dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Kemudian dari 

data yang terkumpul diadakan analisis dengan menggunakan tehnik 

Content Analisis yaitu, tehnik yang lebih mengedepankan pada 

pengungkapan aspek isi dari beberapa proporsi yang ada. Analisis isi 

pada penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah 

buku.Tehnik ini adalah yang paling umum digunakan dalam studi teks. 

12
Adapun langkah analisis data sebagai berikut: 

a) Mengorganisasikan data yang terdapat dalam Q.S Fus}s}ilat: 30, Q.S 

Al-Ah}qa>f,  13-14. Q.S Hu>d: 112 

b) Menjabarkan data tersebut kedalam unit-unit secara sistematis. 

c) Melakukan sintesa terhadap data yang ada. 

                                                        
12

Ibid, 72. 
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d) Menyusun ke dalam pola. 

e) Memilih data yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.
13

 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitiandan 

sebagaigambaranpolapenulis yang tertuangdalampenelitian 

inimakapenulismenyusun sistematikapembahasan yang di 

bagidalam4bab, yang masing-masingterdiridari sub-sub yang 

berkaitaneratdanmerupakankesatuan yang utuh, yaitu: 

Bab I :Pendahuluan, dalampendahuluanini di 

kemukakanlatarbelakangmasalah,rumusanmasalah, 

tujuanpenelitian, manfaatpenelitian,metodepenelitian, 

dansistematikapembahasan. 

Bab II :Kajianteoritistentangkonsep Istikamah dalam al-Qur‟an dan 

materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama. 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Istikamahyang 

meliputi, pengertian, ciri-ciri, macam-macam, tanda-tanda, 

hikmah dancontoh perilaku Istikamah dalam kehidupan sehari-

hari. Dan tentang pendidikan agama Islam yang meliputi 

penertian dan ruang lingkupnya. 

                                                        
13

Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)  (Bandung: Alfabeta,2013), 

332. 
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Bab III: Berisi tentang  paparan data. Bab ini berisi tentang 

suratFus}s}ilat:30,surat Al- Ah}qa>f,  13-14. Q.S Hu>d: 112, 

Asba>b al-Nuzu>l beserta tafsirnya menurut para ahli,biografi 

para mufasir dan deskriptif tafsirnya. 

Bab IV: Merupakan analisis data. Bab ini merupakan inti dari skripsi 

yaitu tentang Konsep Istikamah dalam suratFus}s}ilat: 30,surat 

Al- Ah}qa>f: 13-14, surat Hu>d: 112 dan relevansinya dengan 

materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama. 

Bab V:Merupakan bab penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari 

pembahasan skripsi ini yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep 

a. Pengertian Konsep 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konsep diartikan 

rancangan atau buram surat, ide atau pengertian yang diabstrakkan 

dari peristiwa konkret.
14

Secara umum, konsep dapat diartikan 

sebagai suatu representasi abstrak dan umum tentang 

sesuatu.Karena sifatnya yang abstrak dan umum, maka konsep 

merupakan suatu hal yang bersifat mental.Representasi sesuatu itu 

terjadi dalam pikiran.Sebuah konsep mempunyai rujukan pada 

kenyataan.Ada juga yang mengartikan bahwa, konsep adalah suatu 

medium yang menguhubungkan subjek penahu dan objek yang 

diketahui, pikiran, dan kenyataan.Dalam sebuah konsep, kita 

mengenal, memahami, dan menyebut objek yang kita 

ketahui.Konsep dapat dimengerti dari sisi subjek maupun dari sisi 

objek. Dari sisi subjek, suatu konsep adalah kegiatan merumuskan 
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Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 588.  
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dalam pikiran atau menggolong-golongkan. Sedangkan, dari sisi 

objek, konsep adalah isi kegiatan tersebut, artinya, apa makna 

konsep itu. Sebagai sesuatu yang bersifat umum, konsep adalah 

suatu yang bersifat universal. Konsep universal dapat bersifat 

langsung, bisa juga tidak langsung. Konsep universal langsung 

adalah konsep yang bisa dipredikasikan secara  univok (secara persis 

sama) dan secara distributif (satu per satu) pada banyak individu. 

Misalnya, konsep "manusia". Konsep ini dapat dipakai dalam arti 

yang persis sama untuk menyebut Uni, Ita, ataupun Nita. Konsep 

yang tidak langsung adalah konsep universal refleks. Maksudnya, 

konsep yang menyebut suatu kelas atau golongan dan tak dapat 

dipredikasikan pada individu-individu. Misalnya konsep 

"kemanusiaan". Tak satupun dari ketiga nama di atas dapat disebut 

kemanusiaan, walaupun masing-masing dapat dikatakan termasuk 

dalam kelompok yang tergolong dalam konsep tersebut.
15

 

Para ahli memiliki penjelasan tersendiri terkait dengan 

pengertian konsep, para ahli juga memiliki pandanagan yang 

berbeda.Soedjadi mendefinisikan konsep adalah ide abstrak yang 

digunakan untuk menagadakan klasifikasi atau penggolongan yang 

                                                        
15 J. Sudarminta, Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan  

(Yogyakarta: Kanisius, 2002), 35. 
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pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangakaian 

kata. Bahri menjelaskan konsep adalah satuan ahli yang mewakili 

sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama.  Menurut Rosser 

konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek, 

kejadian, kegiatan, atau hubungan yang mempunyai atribut yang 

sama.
16

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek 

atau kejadian yang sesungguhnya. 

Macam-macam konsep yang kita pelajari tidak terbatas. Konsep 

panas sangat berbeda dengan konsep relativitas dalam beberapa 

dimensi. Flavell menyarankan bahwa konsep sangat berbeda dalam 

tujuh dimensi yaitu sebagai berikut: 

1) Atribut. Setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Contoh konsep 

meja harus memiliki permukaan yang datar dan sambungan yang 

mengarah ke bawah yang mengangkat permukaan itu dari lantai. 

2) Sruktur. Berikut ada 3 macam stuktur yang dikenal: 

a) Konsep konjungtif, yaitu konsep yang di dalamnya terdapat 2 atau 

lebih sifat. 
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b) Konsep disjungtif, yaitu kosep satu dari dua atau lebih sifat harus 

ada. Misalnya konsep paman adalah kakak dari ibu atau ayah. 

c) Konsep relasional, menyatakan hubungan  tertentu antara atribut 

konsep. 

3) Keabstrakan 

4) Keinklusifan 

5) Generalitas atau keumuman 

6) Ketepatan 

7) Kekuatan.
17

 

2. Istikamah 

a. Pengertian Istikamah 

   Istikamah terambil dari kataqa<mayang pada mulanya berarti tegak 

lurus atau tidak condong. Kata ini kemudian dipahami dengan arti 

konsisten dan setia melaksanakan apa yang diucapkan.
18

Istikamah berarti 

sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan.Dalam makna 

yang luas, Istikamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu, 

kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keIslaman, 

walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan.Istikamah 

adalah suatu kata yang jami‟i, yang mencangkup semua hal yang 
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Ibid., 62-63. 
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M. Quraish Shihab, Tafsir al- Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 410. 
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berkaitan dengan ilmu, amal,dan budi pekerti yang utama.
19

Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Istikamah diartikan sebagai sikap teguh 

pendirian dan selalu konsekuen. Dalam bahasa kita Istikamah diartikan 

teguh pendirian.
20

 

Abu Bakar ra. Ketika ditanya tentang Istikamah jawabannya: “ 

Hendaklah tidak menyekutukan Allah Swt. dengan suatu apapun”. 

21Umar ra menegaskan: “ Istikamah yaitu meluruskan diri dalam 

menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta tidak menyimpang 

atau menerkam seperti layaknya garangan. Sedangkan Usman bin Affan 

ra mengartikan Istikamah yaitu “ ikhlas”(dalam segala amal dan taat). 

Kemudian Ali Ibn Abi Thalib ra dalam hal “ Istikamah” menegaskan 

yaitu melaksanakan segala kewajiban/ hal-hal yang fardhu.
22

 

Istikamah  selalu terkait dengan perkataan, perbuatan, dan niat. 

Istikamah yang di tuntut dari seorang muslim adalah Istikamah dalam 

perkataan, perbuatan dan dalam setiap keinginan dan kemauananya. 

Dengan artian lain bahwa perkataannya seorang muslim, demikian pula 

amal perbuatan dan juga hatinya hendaknya seluruhnya di kerjakan di 

atas keIstikamahan.Imam Ibnu Qoyim mengatakan dalam kitabnya 
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Hasbi Ash-shiddieqy, Tafsir al-qur‟an al-Maji>d Al-Nu>r(Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 2000), 1953. 
20

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 446. 
21

Ahmad  Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghiterj. Hery Noer Ali et. al (Semarang: CV. 

Toha Putra, 1987), 237. 
22

Utsman bin Hasan bin Ahmad  Syakir al-Khaubawiy,Tarjemah Durrat al-Na>s}ih}i>n,  

terj. Abu H.F.Ramadhan (Surabaya: Mahkota, 2007), 788-789. 
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Mada>riju al-S}a>liki>}n 2/105 : "Istikamah erat kaitannya dengan 

perkataan, perbuatan, keadaan dan juga maksud dan keinginannya".
23

Asal 

dari Istikamah adalah Istikamahnya hati, di riwayatkan oleh Imam Ahmad 

dari haditsnya Annas bin Malik semoga Allah Swt. meridhoinya dari Nabi 

Saw.bahwasannya beliau bersabda: "Tidaklah mungkin keimanannya 

seorang hamba (bisa Istikamah) sampai hatinya berIstikamah". Hal itu 

sebagaimana di tegaskan oleh Imam Ibnu Rajab, dalam hal ini beliau 

mengatakan: "Asal dari Istikamah adalah Istikamahnya hati di atas tauhid. 

Sesungguhnya hati adalah rajanya anggota badan sedangkan anggota 

badan adalah pasukannya, maka jika rajanya berada di atas keIstikamahan 

maka pasukan serta yang di pimpinnya akan menjadi berIstikamah".
24

 

 Seseorang yang mempunyai sikap Istikamah bagaikan batu karang 

yang berada di tengah- tengah lautan yang tidak tergeser sedikitpun, 

meski dihantam gelombang yang sangat besar.Istikamah terwujud karena 

adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini 

wajib dimiliki seorang muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istikamah 

dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai 

dengan ajaran Islam.Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi 

contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan sehari-hari, baik 

dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. 
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Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr,Sepuluh Kaidah Penting Tentang 

Istikamah, terj.Abu Umamah Arif Hidayatullah (TP: Islam House, 2011)32. 
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b. Macam-macam Istikamah 

Dilihat dari segi tingkatan, Istikamah ada 2 macam, yaitu: 

1) Istiqa>matal-„Awam/ Istikamah yang umumnya dilakukan: pada 

lahirnya taat menjalankan segala perintah Allah Swt., dan menjauhi 

segala larangan-Nya, sedang batinnya beriman dan membenarkan. 

2) Istiqa>mat al-Khawwa>s/pada lahirnya menyepikan atau 

mengosongkan diri dari urusan-urusan dunia, dan mengesampingkan 

macam-macam hiasannya, serta mengekang syahwatnya/ membatasi 

diri dari keinginan yang bersifat duniawi, sedang batinnya 

memadukan diri padakenikmatan surga, dan rindu bertemu Allah 

Swt. yang pemurah.
25

 

 Sebagian ahli membagi Istikamah ada 3 macam, yaitu:  

1) Istikamah dalam lisan, yaitu lisan secara tetap/ mudawamah 

mengucapkan 2 kalimat syahadat. 

2) Istikamah dalam hati, yaitu hati secara terus-menerus bertekat pada 

kebenaran/ berkemauan dan berniat menuju yang benar. 

3) Istikamah dalam diri/ tubuh, yaitu anggota tubuh secara tetap 

melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Swt.
26

 

Dan ada pula ulama yang menjelaskan ada 4 macam Istikamah, 

yaitu: 
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Utsman bin Hasan,TarjemahDurrat al- Na>s}ih}i>n, 788. 
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1) Istikamah dengan taat menjalankan perintah. 

2) Istikamah dengan taqwa menjauhi larangan. 

3) Istikamah dengan mensyukuri segala nikmat. 

4) Istikamah dengan sabar menempuh jalan surga.
27

 

Maka untuk menyempurnakan 4 perkara tersebut, dilengkapi 

dengan 4 perkaraberikut: 

1) Taat disempurnakan dengan ikhlas. 

2) Taqwa disempurnakan dengan taubat. 

3) Syukur disempurnakan dengan mengoreksi diri. 

4) Sabar disempurnakan dengan tawakal. 

c. Ciri-ciri Istikamah 

Al-Faqih Abu Laits menjelaskan ciri-ciri Istikamah yaitu 

memelihara 10 perkarasebagai kewajiban pada dirinya, yaitu: 

1) Memelihara lisan, supaya tidak menggunjing. 

2) Menghindari prasangka buruk. 

3) Menghindari tindak hina/ mengejek orang lain. 

4) Membatasi pendangan mata 

5) Berucap benar 

6) Membelanjakan harta dijalan Allah Swt. 

7) Tidak menuntut keluhuran dan kebanggaan diri. 

8) Tidak berlebih-lebihan. 
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9) Memelihara sholat 5 waktu. 

10) Istikamah pada Ahlu sunnah wal jamaah.
28

 

 

 

d. Tanda Istikamah 

Yahya bin Mu‟adz menjelaskan bagi orang Istikamah ada tanda-

tanda tertentu, diantaranya: 

1) Segera menjalankan taat kepada Allah Swt.tanpa‟alaqah/ 

penghubung 

2) Suka menasehati masyarakat umum tanpa thama‟/ rakus 

3) Mengabdi pada kebenaran dibarengi jiwa penuh takut pada Allah 

Swt. 

4) Pandai memetik ibrah/ pelajaran dari hasil penelitiannya di dunia 

tanpa membangkitkan syahwat/ingin memilikinya. 

5) Tafakkur/ memikirkan tentang persediaan akhirat tanpa kelengahan.
29

 

e. Hikmah perilaku Istikamah 

Diantara hikmah perilaku Istikamah adalah sebagai berikut: 

1) Orang yang Istikamah akan dijauhkan dari Allah Swt. dari rasa takut 

dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, 
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Utsman bin Hasan, Tarjemah Durrat al-Na>s}ih}i>n, 790-793. 
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tidak hanyut dalam kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi 

kehidupan masa yang akan datang. 

2) Orang yang Istikamahakan mendapatkan kesuksesan dalam 

kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. 

3)  Orang yang Istikamah dan selalu sabar serta mendirikan shalat akan 

selalu dilindungi oleh Allah Swt.
30

 

f. Perilaku Istikamah dalam kehidupan sehari-hari. 

Perilaku Istikamah dapat diwujudkan melalui kegiatan: 

1) Selalu menjalankan perintah Allah Swt.dan menjauhi larangan- Nya 

dalam keadaan apapun dan dimanapun. 

2) Melaksanakan shalat tepat pada waktunya. 

3) Belajar terus menerus hingga paham. 

4) Selalu mentaati peraturan, baik yang ada dirumah, sekolah maupun 

masyarakat 

5) Selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak 

merasa dipaksa/ dibebani.
31

 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Kata Agama, menurut istilah al-Qur‟an disebut al-Di>n. 

Sedangkan secara bahasa agama ini diambil dari kata bahasa 
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sansakerta sebagai pecahan dari kata-kata A artinya tidak dan 

GAMA yang artinya kacau.Jadi , agama berarti tidak kacau.
32

 

Agama merupakan peraturan yang dijadikan sebagai pedoman 

hidup sehingga dalam menjalani kehidupan ini manusia tidak 

mendasarkan pada selera masing-masing. Selain itu agama juga 

diartikan peraturan, tata cara upacara hubungan manusia dengan 

raja.
33

Sedangkan Islam berasal dari turunan kata assalamu-

assalamatu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan jiwa raga 

seseorang kepada Allah Swt., dan mempercayakan seluruh jiwa raga 

seseorang kepada Allah Swt.
34

 

Menurut UU No.2 Tahun 1989 Pendidikan Agama Islam 

adalah usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan seseorang 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam, 

bersifat inklusif, rasional dan filosofis dalam rangka menghormati 

orang lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama antar umat 

beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan 

Nasional.
35

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam adalah program yang terencana dalam menyiapkan 
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peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati,  hingga 

mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa.
36

 

 

 

b. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki 

cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar Islam 

memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait, yaitu 

keyakinan (akidah), norma ( syari‟at), muamalat dan perilaku 

(akhlak). 

1) Akidah  

Secara etimologi akidah adalah ikatan, 

sangkutan.Disebutdemikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan 

atau gantungan seluruh ajaran Islam. Ilmu akidah ialah ilmu yang 

membahas tentang keyakinan manusia kepada Allah Swt. Akidah 

adalah suatu nilai yang  paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama 

                                                        
36

Muhammad Amin, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 
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xxxiv 

 

halnya dengan nilai dirinya sendiri, bahkan melebihi.
37

Sebagaimana 

yang kita ketahui akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. 

Seandainya Islam diumpamakan pohon, maka akidah adalah akarnya, 

dan pohon tanpa akar maka akan tumbang. 

Akidah sebagai objek  kajian akademik memiliki beberapa 

pembahasan, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan aspek 

Ilahiyah, nubuwwah, dan ruhaniyah arka>n al- iman. Pembahasan 

yang berkenaan dengan aspek Ilahiyah meliputi segala hal yang 

berkaitan dengan Tuhan, seperti wujud, sifat, perbuatan dan nama- 

Nya. Pembahasan tentang Nubuwwah berkaitan dengan Nabi dan 

Rasul, Kitab Allah dan kemu‟jizatannya. Dan pembahasan tentang 

aspek Ruhaniyah membicarakan tentang segala sesuatu yang bersifat 

transcendental atau metafisik seperti, ruh, malaikat, jin, iblis dan setan. 

Selain 3 aspek tersebut aspek yang menjadi lingkup kajian akidah 

adalah sam‟iyah yang membahas tentang dalil-dalil naqli berupa al-

Qur‟an, Sunnah, alam barzah, akhirat, adzab dan kubur.
38

 

2) Syari‟at 

Secara bahasa syariah berasal dari kata “syara‟a” yang berarti 

menjelaskan atau menyatakan sesuatu.Secara istilah berarti aturan atau 

undang-undang yang diturunkan Allah Swt. untuk mengatur hubungan 
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manusia dengan Allah Swt., hubungan sesama manusia dengan alam 

semesta.
39

Syariat merupakan aturan-aturan Allah Swt. yang dijadikan 

referensi oleh manusia dalam menata dan mengatur kehidupannya baik 

dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Allah Swt., 

manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Syariat 

tidak hanya satu hukum positif yang konkrit, tetapi juga kumpulan 

nilai dan kerangka bagi kehidupan keagamaan muslim.
40

Ruang 

lingkup syariat secara umum dapat di kategorikan ke dalam 2 aspek, 

yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. 

 

a) Ibadah  

Secara sederhana ibadah diartikan sebagai persembahan, yaitu 

sembahan  manusia kepada Allah Swt. sebagai wujud penghambaan 

diri kepada Allah Swt.Ibadah dalam Islam secara garis besar terbagi 

kedalam 2 jenis, yaitu ibadah mahd}ah (khusus) dan ghayr al-

mahd}ah (umum). Jenis-jenis ibadah mahdah yang meliputi 

thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji.Sedanakan ibadah ghayr al- 

mahd}ah tidak ditentukan jenis dan macamnya. Selama kegiatan 

yang dilakukan seorang muslim mendatangkan kemaslahatan bagi 
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diri, masyarakat, alam, dengan didasarkan iman kepada Allah 

Swt.maka itulah yang disebut ibadah ghayr al- mahd}ah. 

b) Muamalah  

Muamalah adalah bentukan dari akar kata „amal‟ yang berarti 

kerja.Muamalah mengandung makna keterlibatan 2 orang atau lebih 

dalam sebuah kerja. Muamalah juga diartikan sebagai interaksi 

manusia dalam mewujudkan kepentingan masing-masing dalam 

pergaulan hidupnya sehari-hari seperti, jual beli, utang piutang, 

gadai, pinjam-meminjam, sewa, berdagang,bagi hasil dan berbagai 

macam bentuk kerja yang berkembang dan berkelanjutan dari waktu 

ke waktu. 

Muhtar Yahya sebagaimana dikutip Muhammad, 

mengemukakan bahwa lingkup hukum muamalah bersifat dinamis. 

Namun, lapangan hukum muamalah secara umum terbagi kedalam 

hukum keluarga, hukum privat, hukum pidana, hukum acara, 

hukum perundang-undangan, hukum internasional dan hukum 

ekonomi  keuangan.
41

 

3) Akhlak  

Secara bahasa akhlak berasal dari bahasa arab yang berarti 

perangai, tabiat,adat, kejadian, buatan, ciptaan. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kata akhlak diartikan budi pekerti atau 
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kelakuan..
42

Ibnu Maskawaih dalam bukunya Tahdhi>b al-Akhla>q 

mendefinisikan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu 

melalui pemikiran dan pertimbangan.Selanjutnya Imam Al Ghazali 

dalam kitabnya Ihya „Ulum al-Din menyatakan bahwa akhlak adalah 

gambaran tingkah laku dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-

perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. Menurut Farid Ma‟ruf  kehendak jiwa manusia yang 

menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa 

memerlukan pikiran terlebih dahulu.
43

 

Ruang lingkup ajaran akhlak adalah sama dengan ruang lingkup 

ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola 

hubungan. Akhlak dalam ajaran Islam mencangkup berbagai aspek, 

dimulai akhlak kepada Allah Swt., hingga kepada akhlak sesama 

makhluk. 

4. Materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

Dalam suatu pembelajaran materi bukanlah sebuah tujuan, tetapi 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena itu penentuan materi pengajaran 

harus didasarkan pada tujuan, baik dari segi cakupan, tingkat kesulitan 

maupun organisasinya. Halini karena materi tersebut harus mampu 
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mengantarkan peserta didik untuk bisa mewujudkan sosok individu 

sebagaimana digambarkan dalam tujuan. Pendidikan Agama Islam 

diharapkan bisa mengantarkan peserta didik agar memiliki karakteristik 

sosok manusia yang memilili karakteristik keberagamaan dan toleransi. 

Untuk memilih jenis materi ajar yang sesuai dengan tujuan di atas, ada 

beberapa kriteria yang bisa dijadikan patokan. Penentuan jenis tersebut 

didasarkan pada seberapa jauh materi tersebut dapat memberi sumbangan 

pada pencapaian tujuan. Secara garis besar, materi tersebut dapat dibedakan 

menjadi empat jenis,yaitu: 

1. Dasar, yaitu materi yang penguasaannya menjadi kualifikasi lulusan dari 

pengajaran yang bersangkutan.diantara materi tersebut adalah materi yang 

ada dalam ilmu Tauhid, Fiqh, dan Akhlak. 

2. Sekuensisal, yaitu materi yang dimaksudkan untuk dijadikan dasar untuk 

mengembangkan lebih lanjut materi dasar.materi ini akan menambah 

wawasan sekaligus memantapkan pencapaian tujuan. Diantara subyek 

yang berisi tentang materi jenis ini adalah Tafsir dan Hadits. 

3. Instrumental, yaitu materi yang secara tidak langsung berguna untuk 

meningkatkan keberagamaan.yang tergolong dengan materi ini adalah 

Bahasa Arab. 

4. Pengembangan Personal, yaitu materi yang secara tidak langsung 

meningkatkan keberagamaan dan toleransi beragamadan juga mampu 
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membentuk kepribadian yang sangat diperlukan dalam kehidupan 

beragama. 

Dari uraian tersebut maka materi Pendidikan Agama Islam tidak hanya 

terbatas pada ilmu-ilmu ke-Islaman, tetapi juga ilmu lain yang dapat 

membantu pencapaian tujuan. Artinya materi Pendidikan Agama Islam 

mencakup materi Aqidah/ Tauhid, Akhlak, Fiqh, Bahasa Arab, Tarikh, 

dan al-Qur‟an Hadits. 

Di bawah ini adalah materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

a. Kelas VII, Semester I 

StandarKompetensi Kompetensi Dasar 

Al-Qur’an 

1.     Menerapkan 

Hukum bacaan 

Al-Syamsiyah 

danAl-

Qomariyah 

  

  

  

1.1 Menjelaskan hukum bacaan bacaan 

Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah  

1.2 Membedakan  hukum bacaan bacaan 

Al- Syamsiyah dan Al-Qomariyah 

1.3 Menerapkan bacaan bacaan Al- 

Syamsiyah dan Al-Qomariyah  dalam 

bacaan surat-surat al-Qur‟an dengan 

benar 



 

xl 

 

Aqidah 

2.     Meningkatkan 

keimanan 

kepada Allah 

Swt. melalui 

pemahaman 

sifat-sifatNya 

  

  

2.1 Membaca ayat-ayat al-Qur‟an yang 

berkaitan dengan sifat-sifat Allah Swt. 

2.2   Menyebutkan arti ayat-ayat Al-

Qur‟an yang berkaitan dengan sifat-

sifat Allah Swt. 

2.3   Menunjukkan tanda-tanda adanya 

Allah Swt. 

2.4   Menampilkan perilaku sebagai 

cermin keyakinan akan sifat-sifat 

Allah Swt. 

3. Memahami 

Asmaul Husna 

  

 3.1   Menyebutkan arti ayat-ayat Al-

Qur‟an yang berkaitan dengan 10 

Asmaul Husna 

3.2   Mengamalkan isi kandungan 10 

Asmaul Husna 

Akhlak 

4. Membiasakan 

perilaku terpuji 

  

4.1   Menjelaskan pengertian tawadhu, 

ta‟at, qana‟ah dan sabar 



 

xli 

 

  4.2   Menampilkan contoh-contoh 

perilaku  tawadhu, ta‟at, qana‟ah dan 

sabar 

4.3  Membiasakan perilaku tawadhu, ta‟at, 

qana‟ah dan sabar. 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Fiqih 

5.   Memahami 

ketentuan-

ketentuan 

thaharah 

(bersuci) 

  

5.1  Menjelaskan ketentuan –ketentuan 

mandi wajib  

5.2 Menjelaskan perbedaan hadas dan 

najis 

  

6.     Memahami 

tatacara shalat   

  

6.1   Menjelaskan ketentuan –ketentuan 

shalat wajib  

6.2   Memperaktikkan shalat wajib 

 7.    Memahami  7.1  Menjelaskan pengertian shalat 



 

xlii 

 

tatacara shalat 

jamaah dan 

munfarid 

(sendiri) 

jama‟ah dan munfarid  

7.2  Memperaktikkan shalat jama‟ah dan 

shalat munfarid  

Tarikh dan 

kebudayaan Islam 

8.     Memahami 

sejarah Nabi 

Muhammad 

Saw. 

  

  

8.1  Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad 

Saw. 

8.2  Menjelaskan misi nabi Muhammad  

Saw.untuk semua manusia dan bangsa  

 

b. Kelas VII, Semester 2 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al-Qur’an 

9.     Menerapkan 

hukum bacaan 

nun mati/tanwin 

dan mim mati 

  

9.1  Menjelaskan hukum bacaan nun 

mati/tanwin dan mim mati 

9.2  Membedakan hukum bacaan nun 

mati/tanwin dan mim mati 
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9.3  Menerapkan hukum bacaan nun 

mati/tanwin dan mim mati dalam 

bacaan surat-surat Al-Qur‟an dengan 

benar. 

Aqidah 

10. Meningkatkan 

keimanan 

kepada Malaikat 

  

10.1 Menjelaskan arti beriman kepada 

Malaikat 

10.2 Menjelaskan tugas-tugas Malaikat 

Akhlak 

11. Membiasakan 

perilaku terpuji 

  

  

  

11.1  Menjelaskan arti kerja keras, tekun, 

ulet dan teliti 

11.2 Menampilkan contoh perilaku kerja 

keras, tekun, ulet, dan teliti 

11.3 Membiasakan perilaku kerja keras, 

 ulet, tekun dan teliti 

Fiqih 

12.  Memahami 

tatacara shalat 

Jum‟at 

  

12.1  Menjelaskan ketentuan–ketentuan 

shalat jum‟at 
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12.2   Mempraktekkan shalat jum‟at 

 13.   Memahami 

tatacara shalat 

jama‟ dan 

qashar 

 13.1  Menjelaskan shalat jama‟ dan 

qashar 

13.2  Mempraktekkan shalat jama‟ dan 

qashar  

  

  

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Tarikh dan 

Kebudayaan Islam 

14. Memahami 

sejarah Nabi 

Muhammad 

Saw. 

  

  

    

  

14.1  Menjelaskan misi Nabi Muhammad 

Saw. untuk menyempurnakan akhlak, 

membangun manusia mulia dan 

bermanfaat 

14.2  Menjelaskan misi Nabi Muhammad 

Saw. sebagai rahmat bagi alam 



 

xlv 

 

  

  

  

semesta, pembawa kedamaian, 

kesejahteraan, dan kemajuan 

masyarakat 

14.3 Meneladani perjuangan Nabi dan 

para Sahabat dalam menghadapi 

masyarakat Makkah 

 

c. Kelas VIII, Semester I  

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al-Qur’an 

1.     Menerapkan 

hukum bacaan 

Qalqalah dan Ra 

  

  

  

1.1    Menjelaskan hukum bacaan 

Qalqalah dan Ra 

1.2    Menerapkan hukum bacaan Qalqalah 

dan Ra  dalam bacaan surat-surat Al-

Qur‟an dengan benar.  

Aqidah 

2.   Meningkatkan 

keimanan kepada 

  

2.1  Menjelaskan pengertian beriman 

kepada Kitab-kitab Allah 



 

xlvi 

 

Kitab-kitab Allah 

  

  

  

2.2  Menyebutkan nama Kitab-kitab Allah 

Swt yang di turunkan kepada para 

Rasul 

2.3   Menampilkan sikap mencintai Al-

Qur‟an sebagai Kitab Allah 

Akhlak 

3.  Membiasakan 

perilaku terpuji 

  

  

  

3.1  Menjelaskan pengertian zuhud dan 

tawakkal 

3.2  Menampilkan contoh perilaku zuhud 

dan tawakkal 

3.3   Membiasakan perilaku zuhud dan 

tawakkal dalam kehidupan sehari-hari. 

 4.  Menghindari 

perilaku tercela 

  

  

  

  

 4.1  Menjelaskan pengertian ananiah, 

ghadab, hasad, ghibah dan namimah 

4.2   Menyebutkan contoh – contoh 

perilaku ananiah, ghadab, hasad, 

ghibah dan namimah 

4.3 Menghindari perilaku ananiah, ghadab, 

hasad, ghibah dan namimah dalam 



 

xlvii 

 

kehidupan sehari-hari. 

Fiqih 

5.  Mengenal 

tatacara  shalat 

sunnat 

  

  

5.1 Menjelaskan ketentuan shalat sunnat 

rawatib 

5.2  Memperaktikkan shalat sunnat 

rawatib 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

 6.    Memahami 

macam-macam 

sujud 

  

  

  

 6.1  Menjelaskan pengertian sujud 

syukur, sujud sahwi, dan sujud 

tilawah 

6.2   Menjelaskan tatacara sujud syukur, 

sujud sahwi, dan sujud tilawah 

6.3 Memperaktikkan sujud syukur, sujud 

sahwi, dan sujud tilawah 

 7.Memahami 

tatacara puasa 

  

 7.1  Menjelaskan ketentuan puasa wajib 

7.2   Memperaktekkan puasa wajib 

7.3   Menjelaskan ketentuan puasa sunnah 



 

xlviii 

 

  
Senin- Kamis, Syawal, dan Arafah 

7.4   Memperaktikkan puasa sunnah 

Senin-Kamis, Syawal, dan Arafah 

 8. Memahami zakat 

  

  

  

 8.1  Menjelaskan pengertian zakat fitrah 

dan zakat mal 

8.2  Membedakan antara zakat fitrah dan 

zakat mal 

8.3  Menjelaskan orang yang berhak 

menerima zakat fitrah dan zakat mal 

8.4  Memperaktikkan pelaksanaan zakat 

fitrah dan zakat mal 

Tarikh dan 

Kebudayaan Islam 

9. Memahami 

Sejarah 

NabiSaw. 

  

  

  

  

9.1  Menceritakan sejarah  Nabi 

Muhammad Saw. dalam membangun 

masyarakat melalui kegiatan ekonomi 

dan perdagangan 

9.2   Meneladani perjuangan NabiSaw. 

dan para Sahabat di Madinah  
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d. Kelas VIII, Semester 2 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al-Qur’an 

10.   Menerapkan 

hukum bacaan 

mad dan waqaf 

  

  

10.1   Menjelaskan hukum bacaan mad 

dan waqaf  

10.2   Menunjukkan contoh hukum bacaan 

mad dan waqaf dalam bacaan surat-

surat Al-Qur‟an 

10.3   Mempraktikkan bacaan mad dan 

waqaf dalam bacaan surat-surat Al-

Qur‟an 

Aqidah 

11.   Meningkatkan 

keimanan 

kepada Rasul 

Allah Swt 

  

  

11.1   Menjelaskan pengertian beriman 

kepada Rasul Allah Swt. 

11.2   Menyebutkan nama dan sifat-sifat 

Rasul Allah Swt. 

11.3 Meneladani sifat-sifat Rasulullah 



 

l 

 

  
Swt. 

Akhlak 

12.  Membiasakan 

perilaku terpuji 

  

  

  

12.1  Menjelaskan adab makan dan minum 

12.2  Menampilkan contoh adab makan 

dan minum 

12.3   Memperaktekkan adab makan dan 

minum dalam kehidupan sehari-hari 

 13. Menghindari 

Perilaku tercela 

  

  

  

  

 13.1   Menjelaskan pengertian perilaku 

dendam dan munafik 

13.2   Menjelaskan ciri-ciri pendendam 

dan munafik 

13.3   Menghindari perilaku pendendam 

dan munafik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 14. Memahami 

hukum Islam 

tentang hewan 

sebagai sumber 

bahan makanan 

 14.1 Menjelaskan jenis-jenis hewan yang 

halal dan haram dimakan 

14.2   Menghindari makanan yang 

bersumber dari binatang yang 

diharamkan. 



 

li 

 

  

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Tarikh dan 

Kebudayaan Islam 

15. Memahami 

sejarah dakwah 

Islam 

  

  

  

  

  

15.1   Menceritakan sejarah pertumbuhan 

ilmu pengetahuan Islam sampai 

masa Abbasiyah 

15.2   Menyebutkan tokoh ilmuwan 

muslim dan perannya sampai masa 

daulah Abbasiyah. 

 

e. Kelas , IX Semester I 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al-Qur’an dan Al-

Hadits 

1.     Memahami 

  

1.1      Membaca Q.S At-Tin dengan tartil 



 

lii 

 

Ajaran Al 

Qur‟an surat At-

Tin 

1.2      Menyebutkan arti Q.S At-Tin 

1.3      Menjelaskan makna Q.S At-Tin  

 2.   Memahami 

Ajaran   Al–

Hadits tentang 

menuntut ilmu 

 

 2.1   Membaca hadits tentang menuntut 

ilmu 

2.2   Menyebutkan arti Hadits tentang 

menuntut ilmu 

2.3   Menjelaskan makna menuntut ilmu 

seperti dalam Al-Hadits  

Aqidah 

3.    Meningkatkan 

keimanan 

kepada Hari 

Akhir 

  

  

  

  

3.1   Menjelaskan pengertian beriman 

kepada Hari Akhir 

3.2   Menyebutkan ayat Al-Qur‟an yang 

berkaitan dengan hari Akhir  

3.3  Menceritakan proses kejadian kiamat 

sughra dan kubra seperti terkandung 

dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits 

Akhlak 

4. Membiasakan 

  

4.1 Menjelaskan pengertian qana‟ah dan 



 

liii 

 

perilaku terpuji 

  

  

tasamuh 

4.2 Menampilkan contoh perilaku qana‟ah 

dan tasamuh 

4.3 Membiasakan perilaku qana‟ah dan 

tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. 

Fiqih 

5.  Memahami 

hukum Islam 

tentang 

penyembelihan 

hewan 

  

  

  

5.1 Menjelaskan tatacara penyembelihan 

hewan 

5.2   Menjelaskan ketentuan aqiqah dan 

qurban 

5.3   Memperagakan cara penyembelihan 

hewan aqiqah dan hewan qurban 

  

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

 6.  Memahami 

hukum Islam 

tentang Haji dan 

 6.1  Menyebutkan pengertian dan 

ketentuan haji dan umrah 

6.2 Memperagakan pelaksanaan ibadah 



 

liv 

 

Umrah 

  

haji dan umrah  

Tarikh dan 

Kebudayaan Islam 

7.    Memahami 

sejarah 

perkembangan 

Islam di 

Nusantara 

  

  

7.1  Menceritakan sejarah masuknya Islam 

di Nusantara melalui perdagangan, 

sosial, dan pengajaran 

7.2   Menceritakan sejarah beberapa 

kerajaan Islam di Jawa, Sumatera dan 

Sulawesi  

 

f. Kelas IX, Semester 2  

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Al-Qur’an dan Al- 

Hadits 

8 Memahami Al-

Qur‟an surat Al-

Insyirah 

  

8.1  Menampilkan bacaan Q.S Al-Insyirah 

dengan tartil dan benar 

8.2   Menyebutkan arti Q.S Al-Insyirah 



 

lv 

 

  

  

8.3   Mempraktikkan perilaku dalam 

bekerja selalu berserah diri kepada 

Allah Swt. seperti dalam Q.S Al-

Insyirah   

9.   Memahami 

Ajaran   Al– 

Hadits tentang 

kebersihan 

  

 9.1  Membaca hadits tentang kebersihan 

9.2  Menyebutkan arti hadits tentang 

kebersihan 

9.3  Menampilkan perilaku bersih seperti 

dalam hadits. 

Aqidah 

10.  Meningkatkan 

keimanan 

kepada Qadha 

dan Qadhar 

  

  

  

10.1   Menyebutkan ciri-ciri beriman 

kepada qadha dan qadhar 

10.2   Menjelaskan hubungan antara qadha 

dan qadhar 

10.3   Menyebutkan contoh-contoh qadha 

dan qadhar dalam kehidupan sehari-

hari 

10.4  Menyebutkan ayat-ayat Al-Qur‟an 

yang berkaitan dengan qadha dan 
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qadhar. 

Akhlak 

11. Menghindari 

perilaku tercela 

  

  

  

  

11.1 Menyebutkan pengertian takabbur 

11.2  Menyebutkan contoh-contoh 

perilaku  takabbur 

11.3  Menghindari perilaku takabbur 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Fiqih 

12.  Memahami 

tatacara 

berbagai shalat 

sunnah 

  

  

  

  

12.1  Menyebutkan pengertian dan 

ketentuan sholat sunnat berjamaah 

dan munfarid 

12.2   Menyebutkan contoh shalat sunnat 

berjamaah dan munfarid 

12.3   Mempraktikkan shalat sunnat 

berjamaah dan munfarid dalam 

kehidupan sehari-hari. 



 

lvii 

 

   

Tarikh dan 

Kebudayaan Islam 

13.  Memahami 

sejarah tradisi 

Islam Nusantara 

  

  

  

13.1  Menceritakan seni budaya lokal 

sebagai bagian dari tradisi Islam 

13.2   Memberikan apresiasi terhadap 

tradisi dan upacara adat kesukuan 

Nusantara. 

 

Menurut Permendikbud no.58 tahun 2014 Materi Pendidikan 

Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai 

berikut: 

a. Kelas VII 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1.Menghargai 

dan menghayati 

ajaran agamayang 

dianutnya  

 

1.1 Menghayati Al-Quran sebagai 

implementasi dari pemahaman rukun iman.  

1.2 Beriman kepada Allah Swt. 

1.3 Beriman kepada malaikat Allah Swt. 

1.4 Menerapkan ketentuan bersuci dari hadas 

kecil dan hadas besar berdasarkan syariat 
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Islam 

1.5 Menunaikan  shalat wajib berjamaah 

sebagai implementasi dari pemahaman rukun 

Islam 

1.6 Menunaikan shalat Jumat sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. Al-

Jumu„ah (62): 9 

1.7 Menunaikan shalat jamak qasar ketika 

bepergian jauh (musafir) sebagai implementasi 

daripemahaman ketaatan beribadah  

2. Menghargai 

dan menghayati 

perilaku jujur, 

disiplin,Tanggung 

jawab, peduli 

(toleransi, gotong 

royong), santun, 

percaya diri, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

2.1 Menghargai perilaku jujur sebagai 

implementasidari pemahaman Q.S. Al-

Baqarah (2): 42 dan hadis terkait  

2.2 Menghargai perilaku hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru sebagai 

implementasi dari Q.S. Al-Baqarah (2): 83 dan 

hadis terkait  

2.3 Menghargai perilaku empati terhadap 

sesama sebagai implementasi dari Q.S. An-

Nisa (4): 8 dan hadis terkait  

2.4 Menghargai perilaku ikhlas, sabar, dan 
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dengan 

lingkungansosial 

dan alam dalam 

jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya  

 

pemaaf sebagai implementasi dari pemahaman 

Q.S. AnNisa (4):146, Q.S. Al Baqarah (2):153, 

dan Q.S. Ali Imran (3): 134, dan hadis terkait 

2.5 Menghargai perilaku amanah sebagai 

implementasi dari Q.S. Al-Anfal (8): 27 dan 

hadis terkait  

2.6 Menghargai perilaku Istikamah sebagai 

implementasi dari pemahaman QS Al-Ahqaf 

(46): 13 dan hadis terkait  

2.7 Menghargai perilaku semangat menuntut 

ilmu sebagai implementasi dari pemahaman 

sifat Allah (Al-‟Alim, al-Khabir, as-Sami‟, 

dan al-Bashir) dan Q.S. Al-Mujadilah (58): 11 

dan Q.S. Ar-Rahman(55):33 serta hadis terkait  

2.8 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad 

Saw.periode Mekah dan Madinah  

2.9 Meneladani sikap terpuji khulafaurrasyidin 

3.Memahami 

pengetahuan  

(faktual, 

konseptual, dan 

3.1 Memahami makna al-Asmaul-Husna: Al-

‟Alim, alKhabir,as-Sami‟, dan al-Bashir 

3.2 Memahami makna iman kepada malaikat  

berdasarkan dalil naqli  
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prosedural) 

berdasarkan 

rasa ingin 

tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

seni, budaya 

terkait 

fenomena dan 

kejadian 

tampak mata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Memahami kandungan Q.S. Al- Mujadilah 

(58):11 dan Q.S. Ar-Rahman (55): 33 serta 

hadits 

terkait tentang menuntut ilmu.  

3.4 Memahami makna empati terhadap sesama 

sesuai kandungan Q.S. An-Nisa (4): 8 dan 

hadis 

terkait  

3.5 Memahami kandungan Q.S. An-Nisa (4) : 

146, Q.S. Al-Baqarah (2): 153, dan Q.S. Ali 

Imran (3): 

134 serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar, 

dan 

pemaaf  

3.6 Memahami makna amanah sesuai 

kandungan 

Q.S. Al-Anfal (8): 27 dan hadis terkait  

3.7 Memahami Istikamah sesuai kandungan 

Q.S. AlAhqaf (46): 13 dan hadis terkait  

3.8 Memahami ketentuan bersuci dari hadas 

besar 



 

lxi 

 

 

 

 

 

 

berdasarkan ketentuan syari‟at Islam 

3.9 Memahami ketentuan shalat berjamaah 

3.10 Memahami ketentuan shalat Jumat 

3.11 Memahami ketentuan shalat Jamak Qasar 

3.12 Memahami sejarah perjuangan Nabi 

Muhammad Saw.periode Mekah 

3.13 Memahami sejarah perjuangan Nabi 

Muhammad Saw. periode  Madinah 

3.14 Mengetahui sikap terpuji 

khulafaurrasyidin  

4.Mencoba, 

mengolah, dan 

menyaji dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi, 

dan 

membuat) dan 

ranah abstrak 

4.1 Menyajikan contoh perilaku yang 

mencerminkanorang yang meneladani al-

Asmaul-Husna: Al‟Alim, al-Khabir, as-Sami‟, 

dan al-Bashir. 

4.2 Menyajikan contoh perilaku yang 

mencerminkan iman kepada malaikat.  

4.3.1 Membaca Q.S. Al- Mujadilah (58):11, 

Q.S. Ar-Rahman (55): 33, Q.S. An-Nisa (4): 

146, Q.S. Al-Baqarah (2): 153, dan Q.S. Ali 

Imran (3): 134 

Dengan tartil. 
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(menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) 

sesuai 

dengan yang 

dipelajari di 

sekolah dan 

sumber lain 

yang sama dalam 

sudut 

pandang/teori  

 

4.3.2 Menunjukkan hafalan Q.S. Al- 

Mujadilah (58): 11, Q.S. Ar-Rahman (55): 33, 

Q.S. An-Nisa 

(4):146, QS. Al Baqarah (2):153, dan Q.S. Ali 

Imran (3): 134 dengan lancar.  

4.4 Mencontohkan perilaku empati terhadap 

sesame sesuai kandungan QS An-Nisa (4): 8 

dan hadis terkait  

4.5.1 Membaca Q.S.An-Nisa (4): 146, Q.S. 

Al-Baqarah (2): 153, dan Q.S. Ali Imran (3): 

134 dengan tartil  

4.5.2 Menunjukkan hafalan Q.S. An-Nisa 

(4):146, QS. Al -Baqarah (2):153, dan Q.S. 

Ali Imran (3): 134 dengan lancar  

4.6 Mencontohkan perilaku amanah sesuai 

kandungan Q.S. Al-Anfal (8): 27 dan hadis 

terkait  

4.7 Mencontohkan perilaku Istikamah sesuai 

kandungan QS. Al-Ahqaf (46): 13 dan hadis 

terkait  

4.8 Mempraktikkan tata cara bersuci dari 
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hadas besar  

4.9 Mempraktikkan shalat berjamaah 

4.10 Mempraktikkan shalat Jumat 

4.11 Mempraktikkan shalat jamak dan qasar 

4.12 Menyajikan strategi perjuangan yang 

dilakukan Nabi Muhammad Saw.. periode 

Mekah 

4.13 Menyajikan strategi perjuangan yang 

dilakukan Nabi Muhammad Saw.. periode 

Madinah 

4.14 Mencontohkan perilaku terpuji dari 

khulafaurrasyidin  

 

b. Kelas VIII 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1.Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agamayang dianutnya 

1.1 Menghayati al-Qur‟an sebagai implementasi 

dari pemahaman rukun iman 

1.2 Meyakini Kitab suci Al-Qur‟an sebagai 

pedoman hidip sehari-hari 

1.3 Meyakini Nabi Muhammad Saw. sebagai 

Nabi akhir zaman 
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1.4 Menunaikan shalat sunnah 

1.5 Menerapkan ketentuan sujud syukur, sujud 

tilawah dan sujud sahwi 

1.6 Menunaikan puasa Ramadhan dan puasa 

sunnah sebagai implementasi dari pemahaman 

rukun Islam 

1.7 Menerapkan ketentuan syariat Islam  dalam 

mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi 

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, 

disiplin,Tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungansosial dan 

alam dalam 

jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya  

 

2.1 Menghargai perilaku jujur sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S Al-Maidah 

(5): 8 dan hadits terkait 

2.2 Menghargai perilaku hormat dan patuh 

kepada orang tua dan guru sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S An-Nisa‟ 

(4):36 dan hadits terkait 

2.3 Menghargai perilaku gemar beramal shaleh 

dan berbaik sangka kepada sesama sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S Al-Ashr 

(103): 2-3,Q.S Al-Hujurat (49):12 dan hadits 

terkait 

2.4.  Menghargai perilaku rendah hati, hemat 
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dan hidup sederhana sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S Al-Furqan (25): 63, Q.S Al-

Isra‟ (17): 27 dan hadits terkait 

2.5 Menghargai perilaku mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang halal dan bergizi 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S An-Nahl 

(16): 144 dan hadits terkait 

2.6 Menghargai perilaku menghindari minuman 

keras, judi, dan pertengkaran sebagai 

implementasi dari pemahaman  Q.S Al-Maidah 

(5): 90-91 dan 32 dan  hadits terkait 

2.7 Menghargai perilaku semangat menumbuh 

kembangkan ilmu pengetahuan sebagai 

implementasi dari pemahaman sifat Allah (Al-

„Alim, Al- Khabir, As-Sami‟, Al- Bashir) dan 

Q.S Al-Mujadilah (58): 11 dan Ar-Rahman 

(55): 33 serta hadits terkait 

2.8 Meneladani semangat ilmuwan muslim 

dalam menumbuhkembangkan ilmu 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari 
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3.Memahami 

pengetahuan  

(faktual, konseptual, 

dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian 

tampak mata  

 

3.1 Memahami makna Q.S Al-Furqan (25): 63, 

Q.S Al-Isra‟ (17): 27 dan hadits terkait 

3.2 Memahami makna Q.S An-Nahl (16): 144 

dan hadits terkait 

3.3 Memahami makna Q.S Al-Maidah (5): 90-

91 dan 32 dan  hadits terkait 

3.4 Memahami makna beriman kepada kitab 

Allah Swt. 

3.5 Memahami makna beriman kepada rasul 

allah swt. 

3.6 Memahami hikmah shalat sunnah berjamaah 

dan munfarid 

3.7 Memahami hikmah sujud syukur, sujud 

tilawah dan sujud sahwi 

3.8 Memahami hikmah puasa wajib dan sunnah 

3.9 Memahami hikmah penetapan makanan 

danminuman yang halal dan haram 

3.10 Memahami sejarah pertumbuhan ilmu 

pengetahuan sampai masa Umayyah dan masa 

Abbasiyah 

4.Mencoba, mengolah, 4.1.1 Membaca Q.S Al-Furqan (25): 63, Q.S 
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dan 

menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di 

sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

Al-Isra‟ (17): 27 dengan tartil 

4.1.2 Menunjukkan hafalan Q.S Al-Furqan 

(25): 63, Q.S Al-Isra‟ (17): 27 serta hadis 

terkait 

4.2.1 Membaca Q.S An-Nahl (16): 144 dengan 

tartil 

4.2.2 Menunjukkan hafalan Q.S An-Nahl (16): 

144 dan hadits terkait 

4.3.1 Membaca Q.S Al-Maidah (5): 90-91 dan 

32 dengan tartil 

4.3.2 Menunjukkan hafalan Q.S Al-Maidah (5): 

90-91 dan 32 dan  hadits terkait 

4.4 Menyajikan dalil naqli tentang beriman 

kepada Kitab Allah Swt. 

4.5 Menyajikan dalil naqli tentang beriman 

kepada Rasul Allah Swt. 

4.6.1 Memahami hikmah shalat sunnah 

berjamaah dan munfarid 

4.6.2 Mempraktikkan shalat sunnagh berjamaah 

dan munfarid 

4.7 Mempraktikkan sujud syukur, sujud tilawah 
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dan sujud sahwi 

4.8 Melaksanakan puasa wajib dansunnah 

sebagai implementasi dari pemahaman hikmah 

puasa wajib dan sunnah 

4.9 Mengkonsumsi makanan yang halal dan 

bergizi sesuai ketentuan syariat Islam 

4.10 Merekontruksi sejarah pertumbuhan ilmu 

pengetahuan sampai masa Umayyah dan masa 

Abasiyah dalam kehidupan sehari-hari 

 

c. Kelas IX 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1.Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agamayang 

dianutnya 

1.1 Menghayati al-Qur‟an sebagai implementasi 

dari pemahaman rukun iman 

1.2 Beriman kepada hari akhir 

1.3 Beriman kepada Qadha dan Qadar 

1.4 Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam 

pelaksanaan penyembelihan hewan 

1.5 Menunaikan ibadah Qurban dan Akikah 

sebagai implementasi dari surah al-Kautsar   

2. Menghargai 2.1 Menghargai sikap optimis, ikhtiar, dantawakal 
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dan menghayati 

perilaku jujur, 

disiplin,Tanggung 

jawab, peduli 

(toleransi, gotong 

royong), santun, 

percaya diri, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

dengan 

lingkungansosial 

dan alam dalam 

jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya  

 

sebagai implementasi dari pemahaman Q:.S Az-

zumar: 39, An-Najm: 53, Q.S Ali Imran: 159 dan 

hadis terkait 

2.2 menghargai perilaku toleran dan menghargai 

perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan 

mesyarakat sebagai implementasi dari pemahaman 

Q.S al-Hujurat: 13 dan hadis terkait 

2.3 Menghargai perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman 

Q.S Ali Imran: 77, Q.S al-Ahzab: 70 dan hadis 

terkait 

2.4  Menghargai perilaku hormat dan taat kepada 

orang tua dan guru sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S Al-Isra: 23 danQ.S Luqman: 14 

dan hadis tekait 

2.5 Menghargai perilaku yang mencerminkan tata 

karma, sopan santun, danrasa malu sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S Al- Baqaragh: 

83 dan hadis terkait 

2.6 Menghargai sikap empati, peduli, dan gemar 

menolong kaum dhu‟afa sebagai implementasi 
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dari pemahaman makna ibadah Qurban dan 

Aqiqah 

2.7 Menghargai sikap mawas diri sebagai 

implementasi dari pemahaman iman kepada hari 

akhir 

2.8 Menghargai sikap tawakal kepada Allah Swt. 

Sebagai implementasi dari pemahaman iman 

kepada Qadha dan Qadar 

3.Memahami 

pengetahuan  

(faktual, 

konseptual, dan 

prosedural) 

berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

seni, budaya 

terkait 

fenomena dan 

3.1 Memahami Q.S Az-Zumar: 53, Q.S An-Najm: 

34-42, dan Q.S Ali Imran: 159 serta hadis terkait 

tentang optimis, ikhtiar dan tawakal serta hadis 

terkait  

3.2 Memahami Q.S Al-Hujurat” 13 tentang 

toleransi dan menghargai perbedaab dab hadis 

terkait 

3.3 Memahami Q.S Ali Imran: 77 dan Q.S al-

Ahzab: 70 serta hadis terkait tentang perilaku jujur 

dalam kehidupan sehari-hari 

3.4 Memahami Q.S al-Isra: 23 dan Q.S Luqman: 

14 dan hadits terkait tentang perilaku hormat dan 

taat kepada orang tua dan guru. 
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kejadian 

tampak mata  

 

 

3.5 Memahami Q.S al-Baqarah: 83 dan hadits 

terkait tentang tata karma,sopan-santun, dan rasa 

malu 

3.6 Memahami makna iman kepada hari akhir 

berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam 

sekitar, dan makhluk ciptaan-Nya 

3.7 Memahami makna iman kepada Qadha dan 

Qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, 

alam sekitar dan makhluk ciptaan-Nya. 

3.8 Memahami ketentuan penyembelihan hewan 

dalam Islam 

3.9 Memahami hikmah Qurban dan Aqiqah 

3.10 Memahami ketentuan haji dan umrah 

3.11 Memahami sejarah perkembangan Islam di 

Nusantara 

4.Mencoba, 

mengolah, dan 

menyaji dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

4.1.3 Membaca Q.S Az-Zumar (39): 53, Q.S 

An-Najm (53): 39-42, Q.S Ali Imran (3): 159 

sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul 

khuruf 

4.1.4 Menunjukkan hafalan Q.S Az-Zumar (39): 

53, Q.S An-Najm (53): 39-42, Q.S Ali Imran (3): 
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merangkai, 

memodifikasi, 

dan 

membuat) dan 

ranah abstrak 

(menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) 

sesuai 

dengan yang 

dipelajari di 

sekolah dan 

sumber lain 

yang sama dalam 

sudut 

pandang/teori 

159 

4.2.1 Membaca Q.S Hujurat (49): 13 

4.2.2 Menunjukkan hafalan Q.S Hujurat (49): 13 

4.3 Menyajikan contoh perilaku jujur dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai implementasi 

dari pemahaman Q.S Ali Imran (3): 77, Q.S 

Al-Ahzab (33): 70 dan hadis terkait 

4.4 Menyajikan contoh perilaku hormat dan taat 

kepada orang tua dan guru 

sebagaiimplementasi dari pemahaman Q.S 

Al- Isra (17): 23 dan Q.S Luqman (31): 14 

dan hadis terkait 

4.5 Menyajikan contoh perilaku tata karma, 

sopan-santundan rasa malu sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S Al-

Baqarah (2): 83 dan hadis terkait 

4.6 Menyajikan dalil naqli yang menjelaskan 

gambaran kejadian hari akhir 

4.7 Menyajikan dalil naqli tentangadanya Qadha 

dan Qadar 

4.8 Memperagakan tata cara penyembelihan 
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hewan 

4.9 Mempraktikkan pelaksanaan ibadah Qurban 

dan Aqiqah di lingkungan sekitar rumah 

4.10 Mempraktikkan manasik haji 

4.11.1 Melakukan rekontruksi sejarah 

perkembangan Islam di Nusantara 

4.11.2 Menceritakan sejarah tradisi Islam 

Nusantara 

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

penelitian ini penulis juga melakukan kajianterhadap penelitian terdahulu yang 

ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun  hasil penelitian terdahulu yang 

penulis temukan antara lain: 

Penelitian pertama dilakukan oleh: 

Hayatun Nufus  (210309062), Judul Penelitian: Pendidikan Tauhid Dalam 

Al-Qur‟an (Meneladani Kisah Nabi Ibrahim dalam Surat Al- Baqarah: 258-260), 

Hasil Kajian: Pendidikan Tauhiddari kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al- 

Baqarah 258-260 ini adalah pendidikan tauhid rubbubiyah, tauhid uluhiyah, 

tauhid af‟al dan tauhid asma wa shifat. Pendidikan tauhid dengan materi 

pendidikan agama Islam sangat relevan karena pendidikan tauhid merupakan 
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pondasi dari keimanan seseorang dan pokok ajaran Islam, dengan pendidikan 

tauhid seseorang akan merasa yakin dan khusyu‟ dalam beribadah, dia meyakini 

dalam hati bahwa Allah Swt. adalah Tuhan yang mempunyai kekuasaan dalam 

mengatur semesta alam. perbuatan, namadan sifat Allah Swt.berbeda dengan 

yang dimiliki makhluk-Nya, tidak hanya meyakini dalam hati tapi juga 

mengerjakan ibadah yang diperintahkan Allah Swt  serta meninggalkan 

perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, sehingga akan menjadi insan kamil yang 

selalu patuh kepada Allah Swt. 

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh: 

 Dewi Hasnah (210309101), Judul Penelitian:  Amar Ma‟ruf Nahi 

Munkar Dalam Surat Ali Imran Ayat 110-112 Tafsir Al-Azhar Karya Hamka 

Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Keimanan Dalam Pendidikan Agama 

Islam.Hasil penelitian: Amar Ma‟ruf Nahi Munkar menurut Hamka dapat 

terlaksana dengan baik apabila didasari dengan iman yang kuat. Iman akan 

tertanam dalam jiwa manusia apabila dalam jiwa itu terdapat 3 kebebasan yaitu 

bebas dari benda yang mengikatnya, bebas menyatakan pikiran dan bebas 

memiliki kemauan, sehingga dengan iman yang kuat manusia menjadi sebaik-

baik umat yang tinggi martabatnya diantar makluk Allah Swt. yang 

lain.Relevansi Amar Ma‟ruf Nahi Munkar dalam surat Ali Imran ayat 110-112 

tafsir Al-Azhar karya hamka yaitu dalam hal penanaman nilai-nilai keimanan 

kepada Allah Swt. sehingga manusia menjadi sebaik-baik umat yang memiliki 
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martabat tinggi, yang mana manusia merupakan subyek dan obyek dari 

pendidikan Islam itu sendiri. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti tersebut ialah terletak pada objek penelitiannya. Objek pada 

penelitian pertama adalah Kisah Nabi Ibrahim dalam Surat al-Baqarah: 258-260, 

dan pada penelitian kedua adalah Amar Ma‟ruf Nahi Munkar Dalam Surat Ali 

Imran ayat 110-112, sedangkan pada penelitian ini objeknya ialah Istikamah 

dalam al-Qur‟an. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu, objek penelitian direlevansikan dengan materi Pendidikan Agama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 


