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ABSTRAK 

Dewi, Swandani Utfula. Peran Pembelajaran Muatan Lokal Aswaja Dalam 

Menanamkan Akhlak Siswa Kelas V di SD Ma’arif Ponorogo Tahun Ajaran 

2017-2018. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. 

Kata Kunci : Pembelajaran, Aswaja, dan Akhlak 

Pendidikan akhlak merupakan sebuah proses mendidik, memelihara, 

membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak serta kecerdasan berpikir yang 

baik. Pendidikan akhlak dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter peserta 

didik muslim yang berakhlakul karimah. Dari hasil observasi di SD Ma‟arif Ponorogo 

didapati ketika peserta didik melaksanakan pembiasaan salat dhuha setiap pagi masih 

ada banyak yang ramai dan berbicara dengan temannya. Mengingat peran penanaman 

akhlak sangat penting bagi peserta didik, sebagai sekolah yang berada di bawah 

naungan Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU, SD Ma‟arif Ponorogo melaksanakan 

pembelajaran muatan lokal Aswaja dalam menanamkan akhlak peserta didik yang 

diwujudkan melalui kegiatan pembiasaan ajaran amaliyah yang sesuai dengan ahl al-
sunnah wa al-jama>ah.  

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

muatan lokal Aswaja siswa kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo dan (2) untuk 

mendeskripsikan fungsi pembelajaran muatan lokal Aswaja dalam menanamkan 

akhlak siswa kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah 

penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan pembelajaran 

muatan lokal Aswaja dalam menanamkan akhlak siswa kelas V di SD Ma‟arif 

Ponorogo mengacu pada SK-KD dari LP Ma‟arif NU yang dikembangkan oleh 

sekolah dengan membuat silabus serta RPP oleh guru Aswaja. Sekolah dan guru 

berusaha menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisisen. Peserta didik 

sudah memahami sedikit banyak tentang ke-NU-an, sehingga walaupun waktunya 

terbatas tujuan sudah dapat dipenuhi baik di kelas maupun luar kelas yaitu peserta 

didik mengetahui materi ke-NU-an dan menerapkan dalam kegiatan sekolah berupa 

pembiasaan-pembiasaan rutin yang setiap hari dilakukan. Kedua, fungsi pembelajaran 

Aswaja dalam menanamkan akhlak siswa kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo yaitu 

menanamkan nilai-nilai dasar Aswaja kepada peserta didik sebagai pedoman dan 

acuan dalam menjalankan ajaran Islam, meningkatkan pengetahuan dan keyakinan 

peserta didik terhadap paham Aswaja, sehingga peserta didik dapat mengamalkan dan 

mengaplikasikan ajaran-ajaran amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan akhlak merupakan sebuah proses mendidik, memelihara, 

membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir 

yang baik.
1
 Ada yang berpendapat bahwa pendidikan akhlak dalam Islam dapat 

dimaknai sebagai latihan mental dan fisik. Latihan tersebut dapat menghasilkan 

manusia yang berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan juga 

rasa tanggung jawab selaku hamba Allah. Latihan-latihan ini bisa bersifat 

formal yang struktural dalam lembaga-lembaga pendidikan, maupun nonformal 

yang diperoleh dari hasil interaksi manusia terhadap lingkungan sekitar. 

Dengan kata lain, pendidikan akhlak dalam Islam dapat menjadi sarana untuk 

membentuk karakter individu Muslim yang berakhlakul karimah. Individu yang 

berkarakter mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala 

larangan-larangan. Individu ini juga mampu memberikan hak kepada Allah dan 

Rasul-Nya, sesama manusia, makhluk lain, serta alam sekitar dengan sebaik-

baiknya.
2
 

Di dalam hadis Nabi juga terdapat ajaran tentang aqidah, shari’ah, dan 

akhlaq sebagaimana dalam Al-Qur‟an, yang berkaitan dengan masalah 

                                                           
 1

 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur’an (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), hlm. 65. 

 
2
 Ibid., 67. 
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pendidikan. Hal ini yang lebih penting lagi dalam sunnah terdapat cermin 

tingkah laku dan kepribadian Rasulullah Saw yang menjadi teladan dan harus 

diikuti oleh setiap muslim sebagai satu model kepribadian Islam, sebagaimana 

difirmankan Allah surat Al-Ahzab ayat 21 berikut ini: 

           .   

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu sekalian..” 

 
Untuk mendidik manusia menjadi beretika mulia dibutuhkan proses 

pendidikan, sebab dengan melalui proses pendidikan menurut beberapa 

pandangan ahli pendidikan termasuk pandangan Imam Ghazzali merasa sangat 

yakin bahwa pendidikan mampu merubah perangai dan membina budi pekerti.
3
 

Adapun dalam kenyataannya, masih ada banyak siswa SD Ma‟arif yang 

belum menunjukkan akhlak yang baik. Setiap pagi di SD Ma‟arif selalu 

dilakukan pembiasaan sholat dhuha berjamaah sebagai implementasi dari 

pembelajaran Aswaja. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat membentuk akhlak 

siswa menjadi pribadi yang baik. Pada saat melaksanakan sholat dhuha, siswa 

masih banyak yang ramai dan berbicara dengan temannya. Padahal waktu 

sholat sudah dimulai dan guru pun juga sudah menegur mereka.
4
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya 

dan pendidikan pada umumnya ada tiga aliran. Pertama, aliran nativisme bahwa 

                                                           
 

3
 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja sebagai Nilai Pendidikan 

Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 60. 

 
4
 Observasi di SD Ma‟arif Ponorogo pada tanggal  9 Januari 2018. 



3 

 

faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah 

faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, 

bakat, dan akal. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan 

kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Kedua, 

aliran empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan 

diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk 

pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Ketiga, aliran konvergensi 

berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu 

pembawaan si anak dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang 

dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial.
5
 

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha sadar manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Dalam perkembangannya istilah pendidikan atau paedagogik berarti bimbingan 

atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia 

menjadi dewasa.
6
 

Para peserta didik memandang sekolah sebagai lembaga yang dapat 

mewujudkan cita-cita mereka. Sementara orang tua menaruh harapan kepada 

sekolah untuk dapat mendidik anak agar menjadi orang yang pintar, terampil, 

dan berakhlak mulia. Bagi  bangsa Indonesia, kontribusi pendidikan yang 

diharapkan bagi perkembangan para peserta didik termaktub dalam Undang 

                                                           
 

5
 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 166. 

 
6
 Hasbullah, Dasar Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 1. 
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Undang No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermertabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlah mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
7
 

Pemerintah memandang lembaga pendidikan sebagai tempat strategi 

membangun dan membentuk karakter anak bangsa. Hal ini senada dengan UU 

Sisdiknas Pasal 3/2003 perihal Pendidikan Karakter. Salah satu strategi 

implementasi pendidikan karakter diterapkan melalui sikap keteladanan, 

penanaman kedisiplinan, integrasi, dan internalisasi.
8
 

Pendidikan karakter di sekolah mengarah pada pembentukan kultur 

sekolah (proses pembudayaan), yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, 

tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikkan. Kultur 

tersebut merupakan ciri khas, karakter, dan pencitraan sekolah di masyarakat. 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran yang berkaitan 

dengan norma dan nilai perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan 

konteks kehidupan. Dengan demikian, pembelajaran nilai karakter tidak hanya 

                                                           
 

7
 Syamsu Yusuf L. N dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 3. 

 
8
 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja sebagai....2. 
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pada ranah kognitif, namun menyentuh pada internalisasi dan pengamalan 

nyata.
9
 

Strategi lain ialah pendekatan kultural berupa dimasukannya Kurikulum 

Muatan Lokal, seperti dimasukkannya mata pelajaran bahasa Jawa dan Sunda, 

ideologi Aswaja (NU) serta ideologi lainnya. Ahl al-sunnah wa al-jama>ah   

merupakan ideologi keagamaan, aliran pemikiran, bahkan sebuah firqah 

(aliran). Konsep Ahl al-sunnah wa al-jama>ah   terdiri dari 3 kata,  yaitu Ahl 

berarti pengikut mazhab al-Sunnah berupa segala sesuatu yang telah diajarkan 

oleh Nabi Saw, sedangkan al-Jama’ah berarti sekumpulan orang yang memiliki 

tujuan. Di Indonesia, konsep Ahl al-sunnah wa al-jama>ah atau Aswaja 

kerapkali disandarkan dengan ormas Nahdlatul Ulama‟ (NU).
10

 

NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan di 

Surabaya tanggal 31 Januari 1926. Tujuan didirikannya ialah menegakkan 

ajaran agama Islam Ahl al-sunnah wa al-jama>ah   (Aswaja) dan menganut salah 

satu dari mazhab empat. Konsep Aswaja versi NU ialah Aswaja dipahami 

sebagai Manhaj al-Fikr (Metodologi Berfikir). Ini berarti konsep Aswaja bukan 

bermakna sebagai mazhab atau produk mazhab. Implementasi ideologi Aswaja 

berarti bersikap tawasut}, tawazun, dan i’tidal. Guna melestarikan karakteristik 

Aswaja versi NU itulah, Lembaga Pendidikan Ma‟arif (LP Ma‟arif) didirikan.
11

 

                                                           
 

9
Ibid., 42.  

 
10

Ibid., 2. 

 
11

Ibid., 3.  
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Seperti halnya di Sekolah Dasar Ma‟arif Ponorogo yang berada di bawah 

naungan Lembaga Pendidikan Ma‟arif, bahwa di SD Ma‟arif Ponorogo 

melaksanakan pembelajaran muatan lokal Aswaja. Tujuan pembelajaran 

Aswaja bertujuan untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai paham 

Aswaja secara keseluruhan kepada peserta didik, sehingga nantinya akan 

menjadi muslim yang terus berkembang dalam hal keyakinan, ketakwaan 

kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan individual maupun 

kolektif, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam Ahl al-sunnah wa’l jama>ah  
12

 

yaitu orang-orang yang selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad 

Saw dan amal perbuatan para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan, 

amal-amal lahiriah serta akhlak hati.
13

 

Tentang akhlak pribadi Rasulullah Saw dijelaskan pula oleh „Aisyah ra, 

diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari „Aisyah ra berkata, 

  َك اَك  ُخ ُخ ُخ ُخ  اْل ُخ ْل اَك 
 “Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur‟an.” (HR. 

Muslim).
14

  

 

Hadis Rasulullah meliputi perkataan dan tingkah laku beliau, merupakan 

sumber akhlak yang kedua setelah Al-Qur‟an segala ucapan dan perilaku beliau 

senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT.
15

 

                                                           
 12 M. Khoirul Anam, “Pembelajaran Aswaja sebagai Implementasi Pendidikan Akhlak di 

MTs Miftahul Ulum Mranggen Demak”, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2016), 19. 
 

13
 Busyairi Harits, Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia (Surabaya: Khalista, 2010), 

14. 

 14 Nasrul, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Aswaja Perindo, 2015), 3. 
 15 Ibid.,3. 
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Dari pengamatan dan penjajagan awal, penanaman pendidikan akhlak 

yang diajarkan dalam pembelajaran Aswaja di SD Ma‟arif yaitu setiap pagi 

siswa dan guru melaksanakan salat dhuha berjamaah, siswa berjabat tangan 

dengan guru, bersholawat nahdhiyah, mengucapkan salam sebelum 

pembelajaran dimulai, membaca surat-surat pendek dan do‟a sehari-hari, 

mengakhiri pembelajaran dengan membaca do‟a majlis, salat dhuhur 

berjamaah, dan melakukan wirid setelah salat.
16

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti peran pembelajaran 

Aswaja dalam menanamkan akhlak siswa di SD Ma‟arif Ponorogo. Oleh 

karenya, penelitian ini diberi judul “Peran Pembelajaran Muatan Lokal 

Aswaja dalam Menanamkan Akhlak Siswa Kelas V di SD Ma’arif 

Ponorogo Tahun Ajaran 2017-2018.” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari pemasalahan di atas, penelitian ini difokuskan pada 

pembelajaraan muatan lokal Aswaja di SD Ma‟arif. Fokus penelitian ini 

mencakup: 

1. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Aswaja pada kelas V. 

2. Fungsi pembelajaran Aswaja dalam menanamkan akhlak siswa kelas V di 

SD Ma‟arif Ponorogo. 

 

                                                           
 

16
 Observasi di SD Ma‟arif pada tanggal 9 Januari 2018. 
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan 

pada penelitian berikut ini: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Aswaja kelas V di SD 

Ma‟arif Ponorogo? 

2. Bagaimana fungsi pembelajaran muatan lokal Aswaja dalam 

menanamkan akhlak siswa kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Aswaja 

siswa kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan fungsi pembelajaran muatan lokal Aswaja dalam 

menanamkan akhlak siswa kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam 

pengembangan teori kependidikan yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pelajaran Aswaja.  

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong kepala sekolah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di SD Ma‟arif Ponorogo. 
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b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong guru untuk lebih giat 

dalam memberikan pengajaran kepada siswa dan dalam membina akhklak 

siswa. 

c. Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong orang tua untuk selalu 

mengawasi, memperhatikan, dan membina akhlak anak di rumah. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat maupun 

generasi muda agar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran 

yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

e. Bagi Peneliti Yang Akan Datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

bagi peneliti yang akan datang. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah menyusun skripsi, pembahasan dalam laporan 

penelitian yang akan dikelompokkan menjadi enam bab yang masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika sebagai berikut ini: 

BAB I, pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memberi gambaran 

tentang penelitian yang akan dilakukan yang meliputi: latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 
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BAB II, telaah penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab ini berfungsi 

untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian pembelajaran, Aswaja, dan 

akhlak. 

BAB III, merupakan metodologi penelitian. Bab ini berisi pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-

tahap penelitian.  

BAB IV, deskripsi data. Bab ini berfungsi mendeskripsikan tentang 

gambaran umum lokasi penelitian meliputi: historis dan geografis, visi dan 

misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan data berisi tentang 

pembelajaran Aswaja dan fungsi pembelajaran Aswaja dalam menanamkan 

akhlak siswa kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo. 

BAB V, analisis data tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal 

Aswaja dan fungsi pembelajaran Aswaja dalam menanamkan akhlak siswa 

kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo. 

BAB VI, penutup. Bab ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah penelitian terdahulu. Adapun 

penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah penelitian berikut ini:  

3. Skripsi Rif‟atul Khoiriyah (NIM D91213164), 2017, dengan judul 

“Peningkatan Wawasan ke NU-an Melalui Pembelajaran Muatan Lokal 

Aswaja di MA Hasyim Asy‟ari Sukodono Sidoarjo.” Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan yaitu pertama, Implementasi Pembelajaran 

Mulok Aswaja di MA Hasyim Asy‟ari sesuai komponen yang ada, guru 

Aswaja dapat menyusun perangkat pembelajaran, penggunakan media 

yang semestinya, penggunaan metode yang sesuai, pendekatan-

pendekatan yang digunakan juga dapat memberi motivasi kepada 

peserta didik, sumber belajar MA Hasyim Asy‟ari menggunakan sumber 

belajar LKS Aswaja dan Buku Paket Aswaja dan ditunjang dengan buku 

lain, materi yang diberikan guru disesuaikan dengan kondisi siswa-siswi 

MA Hasyim Asy‟ari. Kedua, Faktor pendukung Pelaksanaan 

pembelajaran Mulok Aswaja di MA Hasyim Asy‟ari, diantaranya karena 

memang seluruh pendidiknya mayoritas NU dan pelajarnya juga 

mayoritas NU sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat 

menunjang pembelajaran Aswaja. Adapun faktor penghambatnya karena 



12 

 

kurangnya alokasi waktu dan kurangnya kreativitas guru dalam 

menerapkan model pembelajaran. Ketiga, Wawasan ke-NU-an siswa 

siswi MA Hasyim Asy‟ari dianggap baik yang dibuktikan dengan siswa-

siswi memahami materi ke-NU-an dan diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Keempat, Peningkatan wawasan ke-NU-an melalui 

pembelajaran muatan lokal Aswaja terlihat dari siswa-siwi yang paham 

tentang materi yang disampaikan oleh guru, kemudian siswa dapat 

mengaplikasikan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh guru Aswaja 

sehingga secara garis besar di MA Hasyim Asy‟ari terdapat peningkatan 

wawasan ke-NU-an melalui pembelajaran Muatan lokal Aswaja yang 

dibuktikan dengan nilai Pre-test dan Post test serta mempunya siswa-

siswi dalam memimpin tahlil dan istighotsah, mengikuti seni sholawat 

banjari, kaligrafi, dan terlibatnya siswa-siswi dalam organisasi ke-NU-

an dimasyarakat setempat.  

Skripsi Rif‟atul Khoiriyah, memiliki persamaan metode 

penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya, 

penelitian di atas fokus pada objek kajian implementasi pembelajaran 

mulok Aswaja dan peningkatan wawasan ke-NU-an siswa-siswi melalui 

pembelajaran mulok Aswaja. Adapun dalam skripsi ini fokus objek 

kajian pada pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Aswaja dan 

fungsinya dalam menanamkan akhlak siswa. 
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4. Skripsi Muhammad Sayyidul Abrori (NIM 2811133144), 2016, dengan 

judul “Implementasi Nilai-Nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) 

Dalam Pembelajaran Siswa di MTs Darussalam Kademangan Blitar.” 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pembelajaran siswa di 

MTs Darussalam Kadanangan Blitm yang menekankan cerminan nilai-

nilai Aswaja diwujudkan dalam bentuk kurikulum dan pelaksanaan  

pembelajaran dengan pembekalan teori , aktifitas ritual (amaliah-

amaliah) dan pengajaran akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian Implementasi nilai-nilai Aswaja di MTs Darussalam 

Kademangan Blitar tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. 

Untuk mengetahui aktualisasi serta relevansi tentang implementasi nilai-

nilai Aswaja dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. 

Skripsi Sayyidul Abrori, memiliki persamaan metode 

penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya, 

penelitian di atas fokus pada objek kajian implementasi nilai-nilai 

Aswaja yaitu tawasut}, tasamuh, dan tawazun. Adapun dalam skripsi ini 

fokus objek kajian pada pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Aswaja 

dan fungsinya dalam menanamkan akhlak siswa.  

5. Skripsi Muhamad Khoirul Anam (NIM 123111106), 2016, dengan judul 

“Pembelajaran Aswaja Sebagai Implementasi Pendidikan Akhlak di 

MTs Miftahul Ulum Mranggen Demak”. Berdasarkan hasil penelitian 
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dapat disimpulkan hasil perencanaan itu dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran di kelas dan lingkungan sekolahan. Implementasinya 

meliputi: siswa mengucapkan salam kepada guru dan berjabat tangan 

mencium tangan, membaca Asmaul Husna dan Radhitu billa hi rabba 

sebelum pembelajaran dimulai, akhir pembelajaran membaca surat      

al-Asr dan membaca doa majlis, tahlil dan istighosah, diba‟iyahan setiap 

bulan sekali, ziarah ke makam waliyullah, salat dhuha berjamaah, salat 

dhuhur berjamaah dan dilanjutkan wirid bersama, bila terjadi bencana 

alam dan banyak yang meninggal dunia, seluruh warga yayasan 

melakukan salat gaib bersama. 

Dari skripsi Muhamad Khoirul Anam, memiliki persamaan 

metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif. 

Perbedaannya, penelitian di atas fokus pada objek kajian implementasi 

pembelajaran Aswaja sebagai pendidikan akhlak. Adapun dalam skripsi 

ini fokus objek kajian pada pelaksanaan pembelajaran muatan lokal 

Aswaja dan fungsinya dalam menanamkan akhlak siswa. 

B. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng sebagaimana 

dikutip oleh Hazmah B. Uno adalah upaya untuk membelajarkan 
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siswa. Dalam pengertian ini, secara implisit dalam pengajaran 

terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode 

untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, 

penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi 

pengajaran yang ada.
17

 

Dalam hal ini, istilah pembelajaran memiliki hakikat 

perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk 

membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, siswa tidak 

hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, 

tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang 

dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh 

karena itu, pembelajaran memusatkan perhatian pada “bagaimana 

membelajarkan siswa”, dan bukan pada “apa yang dipelajari siswa.” 

Untuk itu pembelajaran sebagaimana yang disebut oleh Degeng, 

Reigeluth sebagaimana dikutip oleh Hamzah B. Uno sebagai suatu 

disiplin ilmu menaruh perhatian pada perbaikan kualitas 

pembelajaran.
18

 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

                                                           
 

17
 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2. 

 
18
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Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan 

tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi 

buku-buku, papan tulis, dan kapur, fotografi, slide dan film, audio 

dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, 

perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal 

dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan 

sebagainya.
19

 

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua 

arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, Adapun 

belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Konsep 

pembelajaran menurut Corey sebagaimana dikutip oleh Syaiful 

Sagala adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara 

disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah 

laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon 

terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari 

pendidikan.
20

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas pembelajaran adalah 

suatu proses perencanaan sebagai upaya seorang guru untuk 

                                                           
 

19
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 57. 
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 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2014), 61. 
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membelajarkan siswa dalam kondisi pengajaran yang ada untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dalam keberhasilan pendidikan. 

b. Komponen Pembelajaran 

Dalam pembelajaran terdapat lima komponen utama yang 

bersifat integral yang saling berhubungan dan harus ada dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Kelima komponen tersebut adalah: 

1) Peserta Didik 

Peserta didik merupakan raw input (bahan mentah) dalam 

proses  pembelajaran yang memiliki berbagai karakteristik. 

Peserta didik juga memiliki berbagai sebutan, seperti murid, 

siswa, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. 

Peserta didik sendiri merupakan pembelajar yang sedang 

mengikuti proses pembelajaran pada suatu sekolah atau jenjang 

pendidikan tertentu. Sebelum mendesain pembelajaran, guru harus 

dapat menganalisis karakteristik maupun perkembangan peserta 

didiknya.
21

  

2) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang paling 

penting dalam desain pembelajaran setelah komponen peserta 

didik sebagai pembelajar. Seorang guru yang membelajarkan 
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 Novan Ardy Wiyana, Desain Pembelajaran Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 26. 
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peserta didik tanpa menetapkan tujuan pembelajaran terlebih 

dahulu dan membelajarkan peserta didik tanpa tujuan 

pembelajaran diibaratkan seperti nahkoda yang berlayar tanpa 

menggunakan kompas yang mengakibatkan dia meraba-raba 

dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai dan celakanya, 

dalam kenyataan di lapangan guru masih ada yang mengabaikan 

hal ini.
22

 

3) Pengalaman Belajar 

Dalam proses pembelajaran guru menciptakan kondisi yang 

merupakan pengalaman belajar yang dirancang agar peserta didik 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman belajar 

tersebut harus dapat mendorong peserta didik untuk aktif di dalam 

belajar, baik secara fisik maupun non fisik.
23

 

4) Sumber-Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang 

memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman 

belajar. Di dalamnya meliputi lingkungan fisik seperti tempat 

belajar, bahan dan alat yang dapat digunakan dan personal, seperti 

guru, petugas perpustakaan, laboran, dan siapa saja yang 
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 Ibid., 26. 
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berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

keberhasilan dalam pengalaman belajar.
24

 

5) Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen 

dalam desain pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran 

dilakukan perancangan dan pengembangan alat evaluasi 

pembelajaran sebagai integral dari komponen desain 

pembelajaran. Itulah sebabnya komponen evaluasi pembelajaran 

ini memiliki fungsi untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan sudah tercapai.
25

 

Kelima komponen tersebut sangat penting dan berkaitan 

terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Masing-masing 

komponen saling berhubungan secara aktif dan saling 

mempengaruhi. Apabila salah satu dari komponen pembelajaran 

tidak ada, maka proses pembelajaran tidak akan sesuai dengan yang 

ditetapkan dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. 

c. Teori Pembelajaran 

Proses pembelajaran dipengaruhi juga oleh pemahaman guru 

terhadap aliran atau teori belajar. Ada beberapa jenis aliran atau 
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paham yang dapat dijadikan inspirasi untuk melakukan proses 

pembelajaran, yaitu: 

1) Teori Belajar Behavioristik 

Aliran behaviorisme berpendapat bahwa berpikir adalah 

gerakan-gerakan reaksi yang dilakukan oleh urat saraf dan       

otot-otot bicara seperti halnya bila kita mengucapkan buah 

pikiran. Jika pada psikologi asosiasi, unsur-unsur yang paling 

sederhana dalam kejiwaan manusia adalah tanggapan-tanggapan, 

pada behaviorisme unsur yang paling sederhana adalah refleks.
26

 

Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman yang 

dicetuskan oleh Gagne dan Berliner sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa. Teori ini lalu 

berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh 

terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan 

pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Menurut 

teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa 

stimulus dan output yang berupa respons. Stimulus adalah apa saja 

yang diberikan guru kepada pembelajar. Adapun respons berupa 

                                                           
 

26
Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 
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63. 
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reaksi atau tanggapan pebelajar terhadap stimulus yang diberikan 

oleh guru tersebut.
27

 

2) Teori Belajar Kognitivisme 

Kognitivisme lahir merupakan respon terhadap 

behaviorisme, diawali oleh publikasi pada tahun 1929 oleh Bode, 

seorang ahli psikologi gestalt. Ia mengritik behaviorisme karena 

kebergantungannya kepada perilaku yang diamati untuk 

menjelaskan pembelajaran. Pandangan Gestalt tentang belajar 

dinyatakan dalam konsep pembelajaran yang disebut teori 

kognitif. Dua kunci pendekatan kognitif adalah, bahwa sistem 

ingatan adalah suatu prosesor informasi yang aktif dan 

terorganisasi, bahwa pengetahuan awal memerankan peranan 

penting dalam pembelajaran.
28

 

Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar 

daripada hasil belajar. Teori ini menekankan bahwa perilaku 

seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang 

situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Model belajar 

kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar  yang sering disebut 

sebagai model perseptual. Teori ini berpandangan bahwa belajar 
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merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, 

pengolahan informasi, emosi dan aspek kejiwaan lainnya.
29

 

3) Teori Belajar Kontruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme merupakan teori 

perkembangan mental Piaget. Piaget merupakan salah seorang 

tokoh pelopor psikologi konstruktivisme. Menurut Ruseffendi 

sebagaimana dikutip oleh Iskandar, teori belajar konstruktivisme 

berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas 

dalam tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi 

dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. 

Teori konstruktivisme menyatakan belajar akan lebih berhasil 

apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta 

didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk 

melakukan eksperimen dengan objek fisik, yang ditunjang oleh 

interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertayaan tilikan 

dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan 

kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan 

secara aktif mencari dan menemukan berbagai hal dari 

lingkungan.
30
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Piaget menegaskan bahwa dalam mengonstruksi 

pengetahuan yang dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi 

dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru 

dalam pikiran. Adapun akomodasi adalah menyusun kembali 

struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi 

tersebut mempunyai tempat. Pembelajaran yang mengacu kepada 

teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan 

siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Bukan 

kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan 

dan dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, siswa lebih 

diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka 

melalu asimilasi dan akomodasi.
31

 

4) Teori Belajar Humanistik 

Teori humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus 

dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia 

(proses humanisasi). Oleh sebab itu, teori belajar humanistik 

sifatnya lebih menekankan bagaimana memahami persoalan 

manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
32
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Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun, 

sarana prasarana apapun dapat dimanfaatkan, asalkan tujuannya 

untuk memanusiakan manusia yaitu mancapai kesempurnaan 

hidup bagi manusia dengan indikasi kemampuan aktualisasi diri, 

kualitas pemahaman diri serta kemampuan merealisasikan diri 

dalam kehidupan nyata.
33

 

Teori-teori pembelajaran di atas menjelaskan bagaimana 

suatu proses pembelajaran terjadi. Di dalam proses pembelajaran 

tidak hanya memberi informasi pengetahuan atau menyampaikan 

informasi tetapi dengan adanya pembelajaran diharapkan peserta 

didik mampu memahami informasi tersebut begitu juga informasi 

yang diterimanya. Teori belajar behavioristik menekankan pada 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar dari interaksi 

antar stimulus dan respon. Teori belajar kognitivisme lebih 

menekankan pada proses belajar dan perkembangan berfikir 

peserta didik. Teori belajar kontruktivisme bersifat membangun. 

Dalam pembelajaran pada dasarnya pengetahuan dibangun oleh 

peserta didik sedikit demi sedikit. Adapun teori pembelajaran 

humanistik mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. 

Dalam pembelajaran lebih mengutamakan dimensi yang dimiliki 

baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

                                                           
 

33
 Ibid., 80. 



25 

 

 

2. Perencanaan Pembelajaran 

Bagi seorang profesional merencanakan sesuatu sesuai tugas dan 

tanggung jawab profesinya merupakan tahapan yang tidak boleh 

ditinggalkan. Ada dua alasan perlunya perencanaan: 

a. Hakikat manusia yang memiliki kemampuan dan pilihan untuk 

berkreasi sesuai dengan pandangannya. Seorang profesional dapat 

membentuk waktu dan cra bertindak yang dianggap sesuai. 

b. Setiap manusia hidup dalam kelompok yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainya sehingga selamanya membutuhkan koordinasi 

dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Dengan demikian, suatu 

pekerjaan akan berhasil manakala semua yang terlibat dapat bekerja 

sesuai dengan perannya masing-masing.
34

 

Dua hal itulah yang selanjutnya dibutuhkan perencanaan yang 

matang untuk mengerjakan sesuatu. Begitupun pembelajaran yang 

dilakukan oeh seorang guru. Karena guru merupakan profesi dan 

menuntut profesionalisme dalam pelaksanaannya, maka sudah barang 

tentu membutuhkan perencanaan yang lazim dikenal dengan istilah 

perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dalam pengajaran 

terdapat tiga kegiatan yaitu memilih, menetapan, dan mengembangkan 
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metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, 

penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi 

pengajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari 

perencanaan pembelajaran.
35

 

Bentuk perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

adalah membuat program tahunan, program semester, silabus, dan RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

a. Program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu satu 

tahun ajaran untuk mencapai (standar kompetensi dan kompetensi 

dasar) yang telah ditetapkan. Penentuan alokasi waktu didasarkan 

pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang 

berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. 

b. Program semester merupakan program penjabaran dari program 

semester. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam 

yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam 

program semester diarahkan untuk menjawab minggu ke berapa atau 

kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar tersebut.
36

 

c. Silabus adalah ancangan yang berisi rencana bahan ajar mata 

pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari 

seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum 
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yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah. 

Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan 

pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara 

sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk 

mencapai penguasaan kompetensi dasar.
37

 

d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah program perencanaan 

yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk 

setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan berdasarkan 

silabus yang telah dibuat sebelumnya.
38

 

3. Pelaksanaan Pembelajaran 

Setelah melakukan perencanaan pembelajaran yang akan 

dilakukan, tugas guru adalah melakukan proses belajar mengajar 

dikelas. Adapun yang dimaksud dengan proses belajar mengajar di kelas 

adalah proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang 

merupakan inti dari kegiatan pendidikan sekolah.
39

 Dalam pelaksanaan 

pembelajaran sudah pasti ada penyampaian materi pelajaran dari guru 

kepada peserta didik, proses pembelajaran dapat dikatakan sulit 

mencapai hasil manakala guru tidak menggunakan metode yang tepat 

dalam penyampaian pembelajarannya. Oleh karena itu, guru hendaknya 
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menguasai, mengetahui, dan memahami berbagai metode pengajaran, 

baik kelebihan maupun kelemahannya.
40

 

Materi pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses 

pembelajaran oleh karenanya pemilihan serta pengembangan materi 

menjadi sangat penting demi keberhasilan proses pembelajaran itu 

sendiri.
41

 Dalam pembelajaran konvensional, guru sering menentukan 

buku teks sebagai satu-satunya sumber materi pembelajaran namun 

sebenarnya buku teks bukanlah satu-satunya sumber bahan belajar.
42

 

4. Evaluasi Pembelajaran 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk 

menilai hasil belajar. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 

23 Tahun 2003 Pasal 58 disebutkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta 

didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan 

perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi 

peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan 

oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan 

sistemik untuk mencapai standar nasioanal pendidikan.
43

 Penilaian hasil 

belajar dilakukan bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta 
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didik dalam hal penguasaan materi pengejaran yang telah dipelajari 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
44

 Penilaian dalam proses 

belajar mengajar meliputi: 

a. Evaluasi formatif, evaluasi formatif merupakan evaluasi yang 

dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program 

masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif 

tersebut adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang 

dapat berlangsung, sekaligur mengidentifikasi hambatan. Dengan 

diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak 

lancar, pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan 

yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program.
45

 

b. Evaluasi sumatif, evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilakukan 

untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan 

atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan belajar yang telah 

dipelajarinya selama jangka waktu tertentu.
46

 Pelaksanaan evaluasi 

sumatif dilakukan setelah prgram berakhir. Tujuan dari evaluasi 

sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program.
47

 

c. Pelaporan hasil evaluasi 
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d. Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.  

5. Aswaja 

a. Pengertian Aswaja 

Aswaja (ahl al-sunnah wa al-jama>ah) dirinci dengan makna 

kata perkata adalah, ahl al-sunnah wa al-jama>ah. Ahl al-sunnah wa 

al-jama>ah  terdiri dari Ahl berarti keluarga, golongan atau pengikut.   

Al-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah 

Saw. Adapun kata al jama>ah  berarti sesuatu yang telah disepakati 

oleh Rasulullah dan para sahabat beliau pada masa                  

Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakar As Shiddiq Ra, Umar bin Khattab 

Ra, Utsman bin Affan Ra, dan Ali bin Abi Thalib Ra). Ahl al-sunnah 

wa al-jama>ah  terdiri dari tiga kata, ahl, al-sunnah, dan al-jamaah. 

Ketiganya merupakan satu kesatuan bukan sesuatu yang 

terpisah.
48

Menurut pengertian istilah, yang dimaksud dengan Ahl    

al-sunnah wa al-jama>ah  (Aswaja) ialah orang-orang yang selalu 

berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad Saw dan amal perbuatan 

para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan, amal-amal 

lahiriah serta akhlak hati.
49
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b. Aswaja NU 

Sesuai dengan hasil keputusan Bahtsul masail Munas Alim 

Ulama Nahdlatul Ulama di Jakarta, pada tanggal 25-28 Juli 2002, 

Ahl al-sunnah wa al-jama>ah diartikan sebagai berikut: 

لُخ  اسُّنَّةُخ وَك ْلْلَكمَك عَكِة هُخوَك مَكِن  تَِّبعَك وَكَتَكَكسَّكَك ِبِكتَك ِب  هلِل وَكِبَك  عَك َكيْلِ   ا َّسُخوْللُخ   َكهْل
. َك َّ   هللُخ عَك َكيْلِ  وَكسَك َّ َك وَك َك ْل َك ِبِ  وَكِبَك  عَك َكيْلِ   اسَّ َك ُخ  الَّ  ِا ُخ وَكتَك ِب ُخوْلهُخ ْل   

“Ahlussunnah Wal-Jamaah adalah orang-orang yang 

memegang teguh Al-Qur’an dan mengikuti segala sesuatu yang telah 

dijalankan oleh Rasulullah Saw, para sahabatnya, serta as-Salaf as-

Shalih dan para penerusnya.” 

 

Adapun dalam menghadapi masalah budaya atau problem 

sosial yang berkembang di tengah masyarakat Nahdlatul Ulama 

menggunakan pendekatan sikap sebagai berikut:
50

 

1) Sikap tawasut} dan i’tidal. Sikap tengah yang berintikan kepada 

prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan 

lurus di tengah kehidupan bersama Nahdlatul Ulama‟ dengan 

sikap dasar ini, akan selalu mejadi kelompok panutan yang 

bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun 

serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat 

ekstrim. 

2) Sikap tasamuh. Sikap toleran terhadap perbedaan baik dalam 

masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu’ atau 
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menjadi masalah Khilafiyyah, serta dalam masalah Khilafiyyah, 

serta dalam masalah kemasyarakatan dan kekulturan. 

3) Sikap tawazun. Sikap seimbang dalam berkhidmat menyerasikan 

kepada Allah swt, khidmat kepada sesama manusia serta kepada 

lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, 

kini, dan masa mendatang. 

4) Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Memiliki sikap untuk berbuat baik, 

berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama serta menolak 

dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan 

merendahkan nilai-nilai kehidupan. 

Dalam menyikapi perkembangan budaya, NU tetap 

mendasarkan pada kaidah yang menyatakan:
51 

َك ْل ُخ بِ  َك ْل َك ِ  اْلَك  َكاْلمُخ َك اَك َكةُخ عَك َك   اْل َكِ  ِْل  الَّ ِاِ  وَك اْل ِ  ْلِ   اْل  
 

“Mempertahankan tradisi lama yang amasih relevan dan 

responsif terhadap gagasan baru yang lebih baik dan lebih relevan.” 

 

Melalui kaidah ini dapat dikatakan, yang tidak boleh adalah 

hal-hal dari luar yang bertentangan dengan Islam dan atau berbahaya 

bagi Islam. Adapun hal-hal yang dapat diterima oleh Islam dan atau 

bermanfaat bagi Islam dan kehidupan, bukan saja boleh, malah perlu 

dicari, diambil dan dikembangkan. Adapun yang menyangkut politik 
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NU, dalam Khittahnya dijelaskan bahwa setiap warga Nahdlatul 

Ulama adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik yang 

dilindungi oleh undang-undang. NU menggunakan hak-hak 

politiknya harus dilakukan secara bertanggungjawab, sehingga 

dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, 

kontitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme 

musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi bersama.
52

 

c. Pembelajaran Muatan Lokal Aswaja 

Muatan lokal (mulok) adalah program pendidikan yang isi dan 

media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial 

budaya, dan wajib dipelajari peserta didik di daerah itu. Dalam 

kaitannya dengan komponen kurikulum, muatan lokal juga berposisi 

sebagai komponen kurikulum. Muatan lokal adalah bahan yang 

berkaitan dengan lingkungan sekitar yang dianggap penting oleh 

pendidik atau masyarakat sekitar untuk dipelajari oleh anak didik. 

Sebagai komponen kurikulum muatan lokal merupakan media 

penyampaian.
53

 

Adapun kurikulum mulok Aswaja adalah program pendidikan 

yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan 
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alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan 

daerah dan wajib diikuti oleh siswa daerah itu dengan haluan Ahl    

al-sunnah wa al-jama>ah, Aswaja adalah golongan yang mengikuti 

ajaran yang diridhai oleh Allah, yaitu ajaran Nabi, para sahabat, dan 

tabi‟in serta generasi penerus mereka terdiri dari golongan terbesar 

umat Islam dalam setiap masa, sehingga isi dan media pendidikannya 

dikaitkan dengan ajaran-ajaran yang berhaluan Aswaja baik dari segi 

ibadah, politik, maupun kemasyarakatan, agar siswa-siswi menjadi 

generasi penerus madzhab Ahl al-sunnah wa al-jama>ah  umat dalam 

setiap masa.
54

 

Pendidikan Aswaja merupakan pendidikan yang berdasarkan 

pada ajaran-ajaran Ahl al-sunnah wa al-jama>ah, yaitu ajaran Islam 

yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Saw. Dalam buku 

As‟ad Toha sebagaimana dikutip dalam skripsi Muhamad Khoril 

Anam, Aswaja memiliki prinsip-prinsip sikap yang membutuhkan 

dan harus diimplementasikan dalam kehidupan dunia untuk bekal 

akhirat. Menurut K.H Sahal Mahfudh, para ulama Aswaja memiliki 

ciri faqih fi mashalih al-khalqi fi al-dunya, yang berarti mereka 

faham benar dan peka terhadap kemaslahatan makhluk dunia, 

sehingga pendidikan Aswaja pun menjadi zamani dan fleksibel. Dari 
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hal tersebut, pendidikan Aswaja masih dikembangkan dan diajarkan 

pada lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan Aswaja adalah 

mengkaji dan membelajarkan ajaran agama Islam, agar ajaran-ajaran 

Islam yang terkandung dalam Al-Qur‟an dan Hadis dapat 

terinternalisasi ke dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam.
55

 

Muatan lokal Aswaja merupakan program pendidikan yang 

materi pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

daerah berdasarkan paham Ahl al-sunnah wa al-jama>ah  yaitu ajaran 

yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad Saw dan perbuatan 

para sahabat nabi. Oleh sebab itu, pendidikan Aswaja dimasukkan 

sebagai program pendidikan bagi sekolah yang berada di bawah 

naungan lembaga pendidikan Ma‟arif NU. 

d. Tujuan Pembelajaran Aswaja 

Tujuan pembelajaran Aswaja bertujuan untuk memperkenalkan 

dan menanamkan nilai-nilai paham Aswaja secara keseluruhan 

kepada peserta didik, sehingga nantinya akan menjadi muslim yang 

terus berkembang dalam hal keyakinan, ketakwaan kepada Allah Swt 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan individual maupun kolektif, 

sesuai dengan tuntunan ajaran Islam Ahl al-sunnah wa al-jama>ah  

yang dicontohkan oleh jama‟ah, mulai dari sahabat, tabi‟in, dan para 

ulama dari generasi ke generasi.  
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e. Fungsi Pembelajaran Aswaja 

Fungsi pembelajaran Aswaja adalah menanamkan nilai-nilai 

dasar Aswaja kepada peserta didik sebagai pedoman dan acuan dalam 

menjalankan ajaran Islam, meningkatkan pengetahuan dan keyakinan 

peserta didik terhadap paham Aswaja, sehingga mereka dapat 

mengetahui sekaligus dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang 

terkandung di dalamnya, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan 

kelemahan-kelamahan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari, dan memupuk keyakinan peserta didik 

tentang ajaran Aswaja yang sesungguhnya, sehingga dapat 

mengamalkan dan menjalankan ajaran Islam dengan benar dan penuh 

keyakinan. 

Pendidikan Aswaja merupakan upaya sadar, terarah dan 

berkesinambungan untuk mengenalkan dan menanamkan paham 

Aswaja pada murid agar mengetahui, meyakini, dan 

mengamalkannya. Pendidikan Aswaja dilakukan melalui aktivitas 

bimbingan, pengajaran, latihan, dan pengalaman belajar.
56
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f. Dasar Pelaksanaan Muatan Lokal 

1) Landasan Idiil 

Landasan idealnya adalah UUD 1945, Pancasila dan Tap 

MPR Nomor II/1998 tentang GBHN dalam rangka mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional. 

2) Landasan Hukum 

Landasan hukumnya adalah Keputusan Mendikbud No. 

0412 tahun 1987, yaitu untuk pendidikan dasar, Keputusan 

Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah No. 

173/C/Kep/M/1987, tanggal 7 Oktober 1987 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penerapan Muatan Lokal. 

3) Landasan Teori 

Landasan teori pelaksanaan muatan kurikulum lokal 

adalah: 

a) Tingkat kemampuan berpikir siswa adalah dari yang konkrit 

ke yang abstrak. 

b) Pada dasarnya anak-anak usia sekolah memiiki rasa ingin tahu 

yang sangat besar akan segala sesuatu yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya. 

4) Landasan Demografik 

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau 

dan memiliki beraneka ragam adat istiadat, tata cara dan tata 
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krama pergaulan, seni dan budaya serta kondisi alam dan sosial 

yang juga beraneka ragam.
57

 

6. Akhlak 

a. Pengertian Akhlak 

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Mahmud, kata 

“akhlak” sering diidentifikasikan dengan kata al-khalqu (kejadian). 

Al-khuluqu (akhlak atau tingkah laku) adalah dua perkataan yang 

dipakai bersama-sama. Dikatakan seseorang yang baik (al-khalqu dan 

al-khuluqu) baik kejadian dan akhlaknya, berarti ia baik lahir dan 

batin. Manusia tersusun dari jasad (tubuh) yang terbuat dari tanah dan 

terlihat dengan mata serta dari roh dan jiwa yang berasal dari Tuhan 

dan hanya terlihat dengan mata hati.
58

 Akhlak atau budi pekerti, 

tabiat, watak, atau sifat kualitas yang membedakan seseorang dari 

yang lain atau kekhasan yang dapat menjadikan seseorang terpercaya 

dari orang lain. Dari konteks inipun, karakter mengandung unsur 

moral, sikap bahkan perilaku karena untuk menentukan apakah 

seseorang memiliki akhlak atau budi pekerti yang bai, hanya akan 

terungkap pada saat seseorang melakukan perbuatan atau perilaku 

tertentu.
59
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Menurut Hamzah Ya‟qub sebagaimana dikutip oleh Nasrul, 

adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara 

terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir 

dan batin. Menurut Imam Ghazali, akhlak ialah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. Adapun menurut Ibn Miskawaih akhlak adalah suatu 

keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang berbuat dengan 

mudah tanpa melalui proses pemikiran dan pertimbangan.
60

 

Berdasarkan beberapa penjelasan dan definisi akhlak di atas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak adalah segala sesuatu yang 

ada dalam diri seseorang yang menimbulkan perbuatan-perbuatan 

baik maupun buruk tanpa memerlukan proses pemikiran dan keluar 

secara spontan. 

b. Ruang Lingkup Akhlak 

Sumber ajaran akhlak ialah Al-Qur‟an dan Hadis. Tingkah laku 

Nabi Muhammad Saw merupakan contoh suri tauladan bagi umat 

manusia. Ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur‟an surah Al-Ahzab 

ayat 21: 
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.
61

 

 

 Tentang akhlak pribadi Rasulullah Saw dijelaskan pula oleh 

Aisyah ra, diriwiyatkan oleh Imam Muslim. Dari Aisyah ra, berkata, 

  َك اَك  ُخ ُخ ُخ ُخ  اْل ُخ ْل اَك 
 “Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur‟an.” (HR. 

Muslim).  

 

 Hadis Rasulullah meliputi perkataan dan tingkah laku beliau, 

merupakan sumber akhlak yang kedua setelah Al-Qur‟an segala 

ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapat bimbingan dari 

Allah Swt.
62 

Dalam ajaran Islam terdapat perbedaan antara akhlak dan etika. 

Atau dengan kata lain, berbeda antara akhlak dan etika. Jika etika 

dibatasi hanya pada sopan santun sesama manusia, serta hanya 

berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat lahiriah, akhlak 

maknanya lebih luas dari itu serta mencakup pula beberapa hal yang 

tidak merupakan sifat lahiriah, yaitu:
63
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1) Akhlak kepada Allah. Abuddin Nata sebagaimana dikutip oleh 

Heri Gunawan, menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 

empat alasan kenapa manusia perlu berakhlak kepada Allah, 

yaitu karena Allah-lah yang telah menciptakan manusia, karena 

Dia-lah yang telah memberikan perlengkapan panca indra berupa 

pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari, di 

samping anggota badan yang kokoh dan sempurna, karena Alla-

lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang 

diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, karena Allah-lah 

yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya 

kemampuan untuk menguasai daratan dan lautan.  

2) Akhlak kepada diri sendiri. Menurut Hamzah Ya‟kub 

sebagaimana dikutip oleh Heri Gunawan, kewajiban manusia 

terhadap dirinya sendiri yaitu, memelihara kesucian diri baik 

jasmani maupun rohani, memelihara kerapian diri di samping 

kebersihan jasmani dan rohani perlu diperhatikan faktor kerapian 

sebagai manifestasi adanya disiplin dan keharmonisan pribadi, 

berlaku tenang (tidak terburu-buru), ketenangan dalam sikap 

termasuk ke dalam rangkaian akhlaqul karimah, dan menambah 

pengetahuan. 
64
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3) Akhlak kepada sesama manusia. M. Quraish Shihab 

sebagaimana dikutip oleh Heri Gunawan, telah menguraikan 

beberapa hal yang menyangkut tentang akhlak terhadap sesama 

manusia, yaitu melarang melakukan hal-hal negatif baik itu 

bentuknya membunuh, menyakiti badan atau mengambil harta 

tanpa alasan yang benar maupun menyakiti hati dengan 

menceritakan aib seseorang, berkata baik sesama manusia, dan 

pemaaf. 

4) Akhlak kepada lingkungan. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan 

Al-Qur‟an terhadap lingkungan menurut Quraish Shihab 

bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah menuntut 

adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia 

terhadap alam. Hal senada diungkapkan oleh Muhaimin 

sebagaimana dikutip oleh Heri Gunawan, tugas manusia sebagai 

khalifah, yaitu membudayakan alam agar alam yang tersedia ini 

dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang 

bermanfat bagi kemaslahatan hidup manusia, mengalamkan 

budaya yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan 

dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau 
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lingkungan hidup agar tidak menimbulkan mala petaka bagi 

manusia dan lingkungan.
65

 

Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur‟an dan Hadis. Segala 

perkataan dan perbuatan beliau merupakan sumber akhlak yang 

senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Swt. Sebagai umat 

muslim kita harus senantiasa memiliki sifat akhlak kepada Allah 

karena Allah-lah yang telah menciptakan manusia dan bumi seisinya 

ini. Akhlak kepada diri sendiri juga perlu karena untuk memelihara 

kesucian diri baik jasmani maupun rohani. Selain itu, akhlak kepada 

manusia sangatlah penting karena kita sesama umat-Nya wajib 

menghargai antarsesama, tidak menceritakan aib orang lain, dan 

mempunyai sikap pemaaf. Adapun akhlak terhadap lingkungan yaitu 

menjaga keasrian alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan 

karena alam merupakan ciptaan Allah juga. 

c. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan akhlak yang dimaksud yaitu melakukan sesuatu atau 

tidak melakukannya, yang dikenal dengan Al-Ghayah, dalam bahasa 

Inggris disebut the high goal, dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

ketinggian akhlak. Ketinggian akhlak diartikan sebagai meletakkan 

kebahagian pada pemuasan hawa nafsu makan minum dan syafaat 

dengan cara yang halal. Al Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nasrul, 
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menyebutkan bahwa ketinggian akhlak merupakan kebaikan 

tertinggi. Kebaikan-kebaikan dalam kehidupan semuanya bersumber 

pada empat macam, yaitu:
66

 

1) Kebaikan jiwa: pokok-pokok keutamaan yang sudah berulang kali 

disebutkan yaitu ilmu, bijaksana, suci diri, berani, dan adil. 

2) Kebaikan dan keutamaan badan. Ada empat yakni, sehat, kuat, 

tampan, dan usia panjang. 

3) Kebaikan eksternal yaitu, harta, keluarga, pangkat, dan nama baik. 

4) Kebaikan bimbingan (taufiq hidayat) yaitu, petunjuk Allah, 

bimbingan Allah, pelurusan, dan penguatannya. 

Jadi, tujuan akhlak diharapkan untuk mencapai kebahagian 

dunia akhirat bagi sesorang pelakunya sesuai dengan ajaran Al-

Qur‟an dan Hadis. 

d. Pembentukan Akhlak 

 Menurut sebagian ahli bahwa akhlak tidak perlu dibentuk, 

karena akhlak adalah instinct (garizah) yang dibawa manusia sejak 

lahir. Bagi golongan ini masalah akhlak adalah pembawaan dari 

manusia sendiri, yaitu kecenderungan kepada kabaikan atau fitrah 

yang ada dalam diri manusia dan dapat juga berupa kata hati atau 

intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Dengan pandangan 
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ini, akhlak akan tumbuh dengan sendirinya, walaupun tanpa dibentuk 

atau diusahakan.
67

 

 Pendapat lain mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari 

pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras serta   

sungguh-sungguh. Pada kenyataannya di lapangan, usaha-usaha 

pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui 

berbagai macam metode terus dikembangkan. Ini menunjukkan 

bahwa akhlak memang perlu dibina, dan pembinaan ini ternyata 

membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang 

berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada 

ibu bapak, sayang kepada makhluk Tuhan dan seterusnya.  

Pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha-usaha 

dalam rangka membentuk anak, dengan menggunakan sarana 

pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta konsisten. Pembentukan 

akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa anak adalah hasil 

usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Potensi rohaniah 

yang ada dalam diri manusia, termasuk di dalamnya akal, nafsu 

amarah, nafsu syahwat, fitrah, patah hati, hati nurani, dan intuisi 

dibina secara optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat. 
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Adapun dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW 

bersabda “Perbaikilah akhlak kamu”. Ini menunjukkan bahwa pada 

prinsipnya akhlak yang buruk dapat diubah dan dididik sehingga 

menjadi akhlak yang baik.
68

 

e. Metode Pembentukan Akhlak 

Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama 

dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi 

Muhammad Saw yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia. Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan 

akhlak ini dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan 

jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik, karena dari 

jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik pada 

tahapan selanjutnya akan mempermudah menghasilkan kebaikan dan 

kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin.
69

 

Perhatian Islam dalam pembinaan akhlak selanjutnya dapat 

dianalisis pada muatan akhlak yang terdapat pada seluruh aspek 

ajaran Islam. Ajaran Islam tentang keimanan misalnya sangat 

berkaitan erat dengan mengerjakan serangkaian amal salih dan 
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perbuatan terpuji. Iman yang tidak disertai dengan amal salih dinilai 

sebagai iman yang palsu, bahkan dianggap sebagai kemunafikan.
70

 

Cara yang dapat ditempuh dalam pembinaan akhlak ini adalah 

pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara 

kontinyu. Berkenaan dengan ini, Imam al-Ghazali sebagaimana 

dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan bahwa kepribadian manusia 

itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan akhlak 

melalui pembiasaan. Jika manusia membiasakan berbuat jahat, maka 

ia akan menjadi orang jahat. Untuk itu al-Ghazali menganjurkan agar 

akhlak diajarkan, yaitu dengan cara melatih jiwa kepada pekerjaan 

atau tingkah laku yang mulia. Jika seorang menghendaki agar ia 

menjadi pemurah, maka ia harus dibiasakan dirinya melakukan 

pekerjaan yang bersifat pemurah, hingga murah hati dan murah 

tangan itu menjadi bi‟atnya yang mendara daging.
71

 

Cara lain yang tak kalah ampuhnya dalam pembinaan akhlak 

ini adalah melalui keteladanan. Akhlak yang baik tidak dapat 

dibentuk hanya dalam pelajaran, instruksi, dan larangan. Sebab, 

tabia‟at jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan 

hanya seorang guru mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. 

Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang 
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dan harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan itu tidak akan 

sukses, melainkan jika disertai dengan pemberian contoh teladan 

yang baik dan nyata.
72

 

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada 

khususnya dan pendidikan pada umumnya ada tiga aliran, yaitu:
 73

 

1. Aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam 

yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, dan akal. Jika 

seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada 

yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. 

2. Aliran empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah fakotr dari luar, yaitu 

ingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang 

diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada 

anak itu baik, maka baiklah anak tersebut. Aliran ini tampak 

begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia 

pendidikan dan pengajaran. 

3. Aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi 

oleh faktor internal yaitu pembawaan si anak dan faktor dari luar 
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yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau 

melalui interaksi dalam lingkungan sosial. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
74

 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena 

sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang 

yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, 

pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui 

analisis berbagai keterkaitan dari partisipan dan melalui penguraian 

“pemaknaan partisipan” tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. 

Pemaknaan partisipan meliputi perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran, 

dan kegiatan dari partisipan. Beberapa penelitian kualitatif diarahkan lebih 

dari sekadar memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori.
75

 

Jenis pendekatan penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan studi 

kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu, 

kelompok atau lembaga yang dianggap memiliki atau mengalami kasus 
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tersebut. Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mempelajar secara 

mendalam dan sistematis tentang suatu kasus sehingga dapat dicari 

alternatif pemecahannya.
76

 

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat menghasilkan data 

empiris guna pengembangan dan tindak lanjut terhadap peran pembelajaran 

muatan lokal aswaja dan kaitannya dalam menanamkan akhlak siswa. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitaif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
77

 Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

insrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpulan data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. Pada penelitian ini, peneliti 

melakukan penelitiannya dengan cara berinteraksi dengan objek penelitian 

untuk melakukan wawancara dengan sumber data guna mendapatkan data 

yang diinginkan, melakukan observasi untuk melihat sejauh mana fungsi 

pembelajaran muatan lokal aswaja dalam menanamkan akhlak siswa kelas 

V di SD Ma‟arif Ponorogo serta melakukan studi dokumentasi untuk 

mendapatkan data-data temuan. 
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C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di SD Ma‟arif Ponorogo. 

Pengambilan lokasi ini karena pelaksanaan pembelajaran muatan lokal 

Aswaja terdapat di sekolah ini. Dengan penelitian ini diharapkan 

menemukan hal-hal yang bermakna baru yang belum diketahui oleh 

peneliti. 

D. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini terdiri dari data utama (primer) dan data 

tambahan (sekunder). Data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan 

lainnya.
78

 Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari kepala 

sekolah dan guru mata pelajaran Aswaja/ke-NU-an. Adapun sumber data 

sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
79

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan 
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data.
80

 Beberapa cara yang bisa digunakan dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara 

dan kuesioner. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan 

data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar.
81

 

Dalam observasi ini peneliti mengamati akhlak siswa kelas V 

dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, yaitu pada saat sedang melakukan 

sholat dhuha, berdo‟a, sikap dengan bapak/ibu guru maupun dengan 

teman, dan saat mengikuti pelajaran.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang 

melibatkan seseorang ingin memperoleh informasi dari seseorang, yang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 
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tertentu.
82

 Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan dijadikan 

informan meliputi kepala sekolah dan guru mata pelajaran aswaja kelas 

V. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

pembelajaran Aswaja dan peran pembelajaran Aswaja kaitannya dalam 

menanamkan akhlak siswa kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo. Hasil 

wawancara dari informan tersebut ditulis lengkap dengan menggunakan 

kode-kode dalam transkrip wawancara. 

c. Dokumentasi 

Cara lain untuk memperoleh data dan responden adalah 

menggunakan teknik dokumentasi. Pada teknik ini, peneliti 

dimungkinkan memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber 

tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana 

responden bertempat tinggal dan melakukan kegiatan kesehariannya. 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang barang 

tertulis.
83

 

Dalam pendokumentasian data, peneliti meminta dokumen kepada 

kepala TU SD Ma‟arif Ponorogo sebagai dokumentasi tentang profil 

sekolah. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menggambarkannya ke dalam unit, 

melakukan sintesis, menyusun kedalaman pola, memilih nama yang 

penting, dan yang akan dipelajari dan memuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
84

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif kualitatif dengan alur analisis model Miles dan 

Huberman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

84
Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma 

Islami (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 139. 

Data 

Collection 

Conclusion 

Data 

Display 

Data 

Reduction 



54 

 

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila perlu. 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan 

dalam bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram, dan sejenisnya. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang 

baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

d. Conclusion Drawing/ Verification 

Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 
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mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 

berada di lapangan.
85

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan pengalaman, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan 

refensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota.
86

 Dalam 

penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitan kualitatif dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan  

Sebagaimana sudah dikemukakan, dalam penelitian kualitatif 

adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak 

                                                           
 

85
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan... 338-245. 

 
86

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 327. 



56 

 

hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. 

b. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. Dengan kata lain, perpanjangan keikutsertaan 

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemerikasaan melalui 

sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini digunakan 

triangulasi sumber, yaitu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik 

yang sama. 
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H. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini melalui beberapa 

tahapan antara lain: 

a. Tahap pralapangan, meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih informan, dan menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lingkungan, meliputi: memahami latar penelitian 

dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data, meliputi: analisis antara data-data dari teori 

yang ada dengan data-data temuan penelitian yang peneliti lakukan 

selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan laporan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA UMUM DAN DATA KHUSUS 

 

A. Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SD Ma’arif Ponorogo 

SD Ma‟arif Ponorogo didirikan pada tahun 1939 M, terletak ± 1 

KM sebelah timur Ibu Kota Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jl. Sultan 

Agung No. 83 A. Pada tahun ajaran 2017/2018 ini SD Ma‟arif memiliki 

peserta didik sejumlah 840 anak yang terbagi dalam 28 kelas. Secara 

kuantitatif ini merupakan capaian yang prestisius bagi sebuah lembaga 

pendidikan dasar swasta yang berada di sebuah kota kecil. Namun juga 

merupakan tantangan bagi SD Ma‟arif untuk meningkatkan kualitasnya 

sehingga menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mampu bersaing 

untuk terus eksis dalam mencetak generasi yang “berprestasi, terampil, 

berkepribadian berlandaskan Imtaq (iman dan taqwa)”, dan sekaligus 

menjawab tantangan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Untuk 

itu sampai sekarang SD Ma‟arif terus berbenah diri agar dapat shālih luklli 

zamān wa makān.
87

 

Sekolah Dasar Ma‟arif Ponorogo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan dasar swasta di Ponorogo yang memadukan kurikulum 

pendidikan umum dan agama. Kedua kurikulum ini diaplikasikan secara 
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bersama-sama, sehingga dengan demikian diharapkan peserta didik 

mampu memperoleh pengetahuan umum dan agama secara seimbang. 

Pendidikan umum mengikuti kurikulum serta materi pelajaran yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Pendidikan seperti Sains, Matematika, PKn, IPS, 

Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Penjaskes. Adapun 

pendidikan agama mengikuti kurikulum dari Lembaga Pendidikan Ma‟arif 

sebagai lembaga pengelola serta pengembangan pendidikan di kalangan 

Nahdlatul Ulama. Materi pelajaran agama yang disampaikan adalah Fiqh, 

Aqidah Akhlak, Qur‟an Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab 

serta Aswaja (Ahl al sunnah wa’l jamā’ah), yang menjadi salah satu ciri 

khas lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU.
88

  

Untuk mengembangakan keilmuan serta meningkatkan kreatifitas 

peserta didik di bidang science, disediakan sarana dan prasarana seperti  

APE baik out door maupun in door, laboratorium MIPA, dan Lab. 

Komputer. Adapun untuk memperdalam serta memperkaya pengetahuan 

peserta didik maka diadakan les yang dikelola oleh sekolah. Selain itu 

juga diadakan kegiatan ekstra yang mewadahi bakat serta minat peserta 

didik, diantaranya kepramukaan dan olah raga. Di bidang seni dan budaya 

SD Ma‟arif memiliki Drumband, group hadroh Ansyadana. Di bidang 

keagamaan kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan Shalat Dluhur 

secara berjama‟ah, salat dhuha, bimbingan tartīlul qur’ān serta qirōatul 
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qur’ān. Kesemuanya itu menunjukkan komitment SD Ma‟arif untuk 

mencetak “intelek yang agamis dan agamawan yang intelek.”. 

Namun demikian, masih ditemukan kendala yang dirasa perlu untuk 

segera ditangani yaitu belum terwujudnya ruangan kelas ideal dan 

proporsional antara jumlah peserta didik dengan ruangan kelas yang ada. 

Diharapkan dengan terrealisasikannya program tersebut, SD Ma‟arif 

mampu menjadi sekolah unggulan yang berkualitas serta dapat 

mengadakan lingkungan belajar yang kondusif, dan menyelenggarakan 

kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. 

2. Identitas Sekolah 

Nama  : SD MA'ARIF PONOROGO 

Alamat  : Jl. Sultan Agung 83 A Telp. 0352 483359 

Kelurahan  : Bangunsari 

Kecamatan : Ponorogo 

Kabupaten : Ponorogo 

NIS  : 10 03 90 

NSS  : 102051117039 

Status  : Swasta 

Akreditasi  : A 

3. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi 

Berprestrasi, terampil, berkepribadian berlandaskan Iman dan Taqwa. 
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b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, inovatif 

dan menyenangkan. 

2) Mencetak generasi yang berprestasi dalam bidang akademik  

maupun non-akademik yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 

3) Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian 

yang tinggi dan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.
89

 

4. Data Guru dan Karyawan 

a.  Jenis kelamin: 

1. Laki-laki    :  24 orang 

2. Perempuan   :  22 orang 

b. Jumlah Guru dan Karyawan: 

1. Guru Negeri   : 4 orang 

2. Guru Yayasan  : 34 orang 

3. Tenaga Administrasi   :  3 orang 

4. Tenaga Keuangan  :  1 orang 

5. Penjaga Koperasi  :  1 orang 

6. Penjaga UKS   :  1 orang 

7. Penjaga sekolah  :   2 orang 

Jumlah Keseluruhan  : 46 orang 
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c. Ijazah Tertinggi: 

1. S2   :   2 orang 

2. S1   : 42 orang 

3. D2   :  - 

4. SMA   :  1 orang 

5. SD   :  1 orang 

5. Data Peserta didik Pada Tahun Pelajaran 2017/2018 

DATA PESERTA DIDIK KELAS I - VI 

SD MA'ARIF PONOROGO  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018  

           

Kelas 

Jumlah 

L P Jumlah 

Rombel 

I 5 84 92 176 

II 5 71 69 140 

III 5 88 73 161 

IV 4 58 64 122 

V 4 63 64 127 

VI 4 50 63 113 

JUMLAH 28 414 425 838 
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B. Data Khusus 

1. Data Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Aswaja 

Kelas V di SD Ma’arif Ponorogo Tahun Ajaran 2017-2018 

Sekolah Dasar Ma‟arif Ponorogo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan dasar swasta di Ponorogo yang memadukan kurikulum 

pendidikan umum dan agama. Kedua kurikulum ini diaplikasikan secara 

bersama-sama, sehingga dengan demikian diharapkan peserta didik 

mampu memperoleh pengetahuan umum dan agama secara seimbang. Hal 

tersebut telah mendorong dan melahirkan kaum intelektual muda NU dan 

yang mendorong semakin banyaknya masyarakat nahdliyin yang belajar di 

sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Lembaga 

Pendidikan Ma‟arif NU. 

Sekolah Dasar Ma‟arif Ponorogo sebagai lembaga pendidikan 

ma‟arif yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU, 

melaksanakan pembelajaran muatan lokal Aswaja sesuai dengan paham 

ahl al-sunnah wa’l jama>ah90
 sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala 

sekolah SD Ma‟arif Ponorogo: 

“Karena SD Ma‟arif Ponorogo berada di bawah naungan 

Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU, maka sudah seyogyanya 

mengajarkan tantang Nahdlatul Ulama dan memasukkan pelajaran 

Aswaja sebagai penunjang pelajaran agama. Sehingga peserta 
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didik dapat mengenal tentang NU dan ketika peserta didik 

melakukan kegiatan keagamaan mereka memiliki dasar.”
91

 

 

Sebagaimana yang dianut oleh masyarakat nahdliyin dan SD 

Ma‟arif Ponorogo yang berada di lingkungan NU, sehingga pendirian 

sekolah juga memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat. Hal ini 

sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala sekolah SD Ma‟arif Ponorogo: 

“Pendirian sekolah ini sangat memperhatikan keadaan sosial 

budaya masyarakat sekitar. Dalam akta pendirian SD Ma‟arif, 

terdapat tujuan pendirian sekolah yaitu untuk menampung 

masyarakat NU atau nahdliyin agar semua lapisan masyarakat 

nahdliyin dapat bersekolah atau mengenyam pendidikan yang 

sesuai dengan paham ahl al-sunnah wa’l jama>ah. Karena dari awal 

pendirian, penerus SD Ma‟arif ingin menjaga yang sudah ada dari 

para pendiri terdahulu.”
92

 

 

Oleh sebab itu, dengan adanya pembelajaran Aswaja sebagai 

kurikulum muatan lokal untuk mengembangkan kompetensi yang 

disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan 

daerah. Substansi muatan lokal disesuaikan oleh satuan pendidikan. 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran muatan lokal Aswaja pada kelas V 

di SD Ma‟arif Ponorogo dilaksanakan 1 jam pelajaran setiap seminggu.
93

 

Seperti yang dijelaskan oleh guru mata pelajaran Aswaja: 
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“Di SD Ma‟arif Ponorogo, pembelajaran Aswaja ini 

dilaksanakan setiap minggunya selama 1 jam pelajaran. Karena 

hanya 1 jam pelajaran yang dirasa kurang maka, sebagai guru harus 

benar-benar mampu memahami kondisi peserta didik di kelas untuk 

pelaksanaan pembelajarannya. Selain itu, metode yang saya 

gunakan dalam pembelajaran biasanya metode ceramah, tanya, 

jawab, poster comment, dan menggunakan cerita-cerita atau kisah-

kisah agar peserta didik dapat mengembangkan imajinasinya.”
94

 

  

Penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran muatan 

lokal Aswaja dilaksanakan atas kerjasama antara Lembaga Pendidikan 

Ma‟arif NU dengan pihak sekolah yaitu pihak Lembaga Pendidikan 

Ma‟arif NU mengeluarkan SK-KD yang kemudian dikembangkan oleh 

lembaga serta guru mata pelajaran Aswaja. Hal ini sebagaimana yang 

dijelaskan guru Aswaja: 

“Dari pihak Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU mengeluarkan 

SK-KD kepada lembaga sekolah dan kemudian dikembangkan oleh 

lembaga serta guru mata pelajaran Aswaja dalam bentuk silabus dan 

RPP. Namun, ketika mengajar biasanya menyesuaikan kondisi 

kelas. Jadi, tidak selalu membuat RPP, membuat RPP biasanya 

ketika dibutuhkan laporan setiap semester.”
95

 

 

Standar kompetensi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal 

Aswaja yang dibutuhkan ialah standar kompetensi yang merangsang 

peserta didik untuk berkembang sesuai potensi dan kompetensi yang 

dimilikinya. Dalam menyikapi hal tersebut, standar kompetensi untuk 

mata pelajaran pendidikan Aswaja perlu didesain menjadi standar yang 
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menitikberatkan pada kompetensi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan 

oleh guru mata pelajaran Aswaja: 

 “Dalam pembelajaran Aswaja di kelas V tidak hanya teori 

yang diberikan tetapi juga lebih mengedepankan pada praktek 

dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Karena dalam 

pembelajaran Aswaja dilakukan melalui aktivitas bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta pengalaman belajar oleh guru kepada 

peserta didik.”
96

 

 

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembelajaran muatan lokal 

Aswaja, guru juga harus melaksanakan sebuah perencanaan pembelajaran 

agar seluruh komponen pembelajaran dapat tercapai. Hal ini sebagaimana 

yang dijelaskan oleh guru mata pelajaran Aswaja kelas V: 

“Untuk pelaksanaan pembelajaran Aswaja dari Lembaga 

Pendidikan Ma‟arif NU ada SK-KD. Kami mengacu pada SK-KD 

tersebut dalam membuat perangkat pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran berupa silabus dan RPP, yang mana RPP dibuat 

sendiri oleh guru mata pelajaran Aswaja.”
97

 

 

Selain itu, guru juga memberikan evaluasi pembelajaran untuk 

mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sudah 

tercapai. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh guru Aswaja yang 

lain, yaitu: 

“Evaluasi yang diberikan kepada peserta didik selain tulis, 

saya juga memberikan secara praktek untuk mengetahui 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. 

Contohnya dalam praktek salat yang sesuai dengan paham Aswaja 
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dan yang diajarkan oleh Rasulullah maupun para sahabat, ketika 

salat subuh menggunakan do‟a qunut.”
98

 

 

Ditambahkan oleh guru Aswaja yang lain, yaitu: 

“Evaluasi dilakukan setiap selesai materi pembelajaran. 

Biasanya saya memberikan minimal 5 soal untuk evaluasi. Berupa 

soal tertulis, lisan, maupun dikemas dengan kuis.”
99

 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar Ma‟arif 

Ponorogo melaksanakan pembelajaran muatan lokal Aswaja, karena hal 

tersebut telah menjadi ciri khas sekolah yang berada di bawah naungan 

Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU. Dalam setiap pelaksanaan 

pembelajaran muatan lokal Aswaja di kelas V, guru selalu berusaha dan  

mengupayakan dengan membuat perangkat pembelajaran berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dikembangkan oleh guru 

mata pelajaran tersebut. Dalam membuat RPP, guru mengacu pada SK-

KD yang diberikan dari Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran tersebut harus dibuat sendiri oleh guru mata 

pelajaran Aswaja. Dari data yang diperoleh peneliti, guru mata pelajaran 

Aswaja tidak selalu membuat RPP setiap pembelajarannya, melainkan 

hanya akan membuat RPP pada saat penyerahan sebagai bukti laporan 

tahunan setiap semester.  
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2. Data Tentang Fungsi Pembelajaran Muatan Lokal Aswaja Dalam 

Menanamkan Akhlak Siswa Kelas V di SD Ma’arif Ponorogo Tahun 

Ajaran 2017-2018 

Pendidikan merupakan proses internalisasi kultur ke dalam 

individu dan masyarakat sehingga menjadi beradab. Sebagai sekolah yang 

agamis, SD Ma‟arif Ponorogo ingin mewujudkan pendidikan karakter 

yang dapat melahirkan para peserta didik menjadi individu yang memiliki 

akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun di SD Ma‟arif Ponorogo terdapat pembelajaran muatan 

lokal Aswaja untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik terhadap 

paham ahl al-sunnah wa’l jama>ah, menanamkan nilai-nilai dasar Aswaja 

kepada peserta didik sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran Islam 

dan memiliki akhlak sesuai paham ahl al-sunnah wa’l jama>ah dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana tujuan pembelajaran Aswaja 

yang dijelaskan oleh guru mata pelajaran Aswaja kelas V, berikut hasil 

wawancaranya: 

“SD Ma‟arif Ponorogo yang berada di bawah naungan 

Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU, memasukkan pembelajaran 

Aswaja sebagai kurikulum muatan lokal. Tujuannya adalah agar 

peserta didik dapat mempelajari, memahami, dan mengamalkan 

ajaran-ajaran paham Aswaja annahdhiyah, sehingga para peserta 

didik memiliki akhlak yang santun dalam kehidupan sehari-hari dan 
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diharapkan peserta didik dapat menjadi generasi penerus ulama-

ulama terdahulu.”
100

  

 

Akhlak merupakan fondasi dasar sebuah karakter diri, sehingga 

pribadi yang berakhlak baik nantinya akan menjadi bagian dari 

masyarakat yang baik pula. Akhlak dalam Islam juga memiliki nilai yang 

mutlak karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang 

dapat diterapkan pada kondisi apapun.  

Dalam hal ini, akhlak peserta didik kelas V di SD Ma‟arif 

Ponorogo sangat bervariasi. Hal ini dikarenakan perbedaan latar belakang 

mereka seperti pendidikan, ekonomi, kebiasaan di keluarga maupun 

lingkungan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala sekolah, 

yaitu: 

“Untuk akhlak peserta didik kelas V beranekaragam, karena 

peserta didik berasal dari keluarga mampu, menengah ke bawah, 

dan tidak mampu. Secara spesifik, dari tahun ke tahun dari tingkat 

jenjang ada anak yang masuk dalam kategori anak bermasalah dapat 

teratasi Secara umum akhlak peserta didik kelas V masih ada yang 

perlu dibenahi dan diperkuat.” 
101

 

 

Dalam perkembangannya ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

hal tersebut, yaitu faktor pembawaan dari dalam anak berupa 

kecenderungan. Jika anak sudah memiliki kecenderungan baik maka 

dengan sendirinya anak akan menjadi baik. Faktor dari luar yaitu 

lingkungan sosial termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. 
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Faktor internal yaitu pembawaan si anak dan faktor dari luar yaitu 

pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, dibina secara 

intensif melalui berbagai metode. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan 

oleh kepala sekolah: 

“Penyebab anak yang masuk dalam kategori anak bermasalah 

yaitu broken home atau perceraian, anak diasuh oleh kakek atau 

nenek, bapak/ibu menjadi TKI sehingga anak kurang mendapatkan 

kasih sayang dari orang tua dan tidak mendapatkan pembinaan 

secara moril maupun materil.”
102

 

 

Ditambahkan oleh guru mata pelajaran Aswaja kelas V, yaitu: 

“Pada saat pembelajaran di kelas anak yang masuk kategori 

bermasalah ini selalu membuat gaduh atau ramai, sulit diatur. 

Ketika saya mencari tahu penyebabnya adalah kurang support dari 

kedua orang tua dan kasih sayang orang tua sehingga, anak 

cenderung mencari perhatian dari guru maupun teman-

temannya.”
103

 

 

Pada kenyataan di lapangan, usaha-usaha penanaman akhlak 

melalui berbagi lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode 

terus dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu 

ditanamkan dan penanaman ini ternyata membawa hasil berupa 

terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada 

Allah Swt dan Rasul-Nya, hormat kepada kedua orang tua dan ibu-bapak 

guru serta sayang kepada sesama makhluk Allah. 
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Dalam mewujudkan akhlak peserta didik yang baik, dapat 

diintegrasikan dalam pembelajaran yaitu melalui pembelajaran Aswaja 

tersebut. Materi yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak 

dapat dikembangkan dan dikaitkan dengan pembiasaan kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya pada ranah kognitif 

tetapi juga pada internalisasi dan pengamalan nyata. Hal ini sebagaimana 

yang dijelaskan oleh guru mata pelajaran Aswaja kelas V: 

“Dalam menanamkan akhlak peserta didik kelas V dengan 

pembiasaan di SD Ma‟arif setiap pagi selalu melaksanakan salat 

dhuha berjama‟ah dengan para guru dan peserta didik, tahlil, 

membaca Al-Qur‟an, Juz Amma, dan do‟a sehari-hari. Selain itu, 

setiap satu atau dua bulan sekali melakukan istighosah bersama setiap 

hari rabu pahing dan jum‟at kliwon. Diharapkan anak-anak kelas V 

menjadi calon penerus dari ulama-ulama yang terdahulu dan dapat 

mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.”
104

 

 

Senada dengan yang dijelaskan oleh guru Aswaja yang lain 

tentang implementasi pembelajaran Aswaja dalam menanamkan akhlak 

peserta didik: 

“Nilai-nilai yang ditanamkan dalam membentuk akhlak 

peserta didik kelas V ini cukup banyak dalam hal ibadah yang setiap 

hari dilakukan sebagai pembiasaan bagi peserta didik di sekolah. 

Seperti salat dhuha dan dhuhur berjama‟ah, membaca salawat 

nahdhiyah, tahlil, dan sebagainya. Adapun dalam hal sosial, setiap 

tahunnya sekolah, peserta didik, dan wali peserta didik bekerja sama 

memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Selain itu, diberi 

pemahaman bahwa kita harus memiliki sikap toleransi, setia kawan, 

gotong royong, menjaga perdamaian agar tidak terjadi permusuhan 
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misal dengan teman sebayanya, maupun membantu sesama makhluk 

Allah Swt.”
105

 

 

Oleh karena itu, dilaksanakan pembiasaan-pembiasaan untuk 

menanamkan akhlak peserta didik yang baik dengan  melaksanakan salat 

dhuha berjama‟ah setiap pagi, wirid dengan bersuara setelah salat, 

membaca sholawat nahdhiyah, berjabat tangan dengan guru-guru, tahlil, 

membaca Al-Qur‟an, juz amma, do‟a sehari-hari, melaksanakan 

istighosah, dan melaksanakan tuntunan salat sesuai dengan paham  NU 

sesuai ajaran Rasulullah.
106

 Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh 

guru mata pelajaran Aswaja: 

“Fungsi dari pembelajaran Aswaja ini untuk membantu para 

peserta didik dalam membentuk karakter, perilaku, maupun 

akhlaknya. Menjadikan peserta didik berkarakter ala NU, sebagai 

dasar ketika melaksanakan ibadah, dan untuk menjadi penerus 

generasi para ulama NU. Implementasi dari pembelajaran Aswaja 

ini tidak hanya mengenalkan peserta didik dengan para tokoh 

ulama-ulama pendiri NU tetapi juga memberikan pengamalan dan 

pengalaman tradisi NU yang berkaitan dengan ajaran-ajaran 

amaliyah seperti tahlil, ziarah kubur, istighosah, bilal pada saat salat 

jum‟at dan tarawih, do‟a qunut, salat tarawih dan witir 23 raka‟at, 

dan masih banyak lagi. Hal tersebut diharapkan menjadi pedoman 

peserta didik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan 

menjadi ciri khas anak NU yang menjadikan pembelajaran Aswaja 

ini sebagai pondasi di SD Ma‟arif Ponorogo.”
107

 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran Aswaja 

tidak hanya menekankan pada teori tetapi juga melalui penerapan   
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pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Dalam hal ini, pembelajaran Aswaja 

sebagai upaya sadar dan berkesinambungan untuk memperkenalkan dan 

menanamkan paham Aswaja pada peserta didik agar mengetahui, 

meyakini, dan mengamalkannya. Untuk mewujudkan akhlak peserta didik 

yang sesuai dengan paham Aswaja, dilakukan melalui aktivitas 

bimbingan, pengajaran, latihan, dan pengalaman di sekolah maupun di 

rumah. Pembiasaan yang dilakukan di sekolah setiap hari seperti salat 

dhuha dan salat dhuhur berjama‟ah, wirid, tahlil, bersholawat nahdhiyah, 

berjabat tangan dengan guru, membaca Al-Qur‟an maupun juz amma 

sebelum memulai pelajaran, dan sebagainya. Dengan demikian, secara 

perlahan akan tertanam akhlak peserta didik yang islami sesuai dengan 

pengajaran dan pengalaman sehari-hari. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Aswaja Kelas V di SD Ma’arif 

Ponorogo Tahun Ajaran 2017-2018 

 Organisasi NU bergerak di lima bidang, yaitu pergerakan, pemikiran 

keislaman, ekonomi, sosial kultur, dan pendidikan. Lima bidang ini yang 

bertanggung jawab ialah PBNU. Di bidang pendidikan, NU memiliki 

Lembaga Pendidikan Ma‟arif (LP Ma‟arif). Lembaga ini bertanggung jawab 

atas penyebaran dan pengembangan ajaran Aswaja di tingkat formal.
108

 Oleh 

karena itu, SD Ma‟arif Ponorogo sebagai lembaga yang berada di bawah 

naungan Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU, melaksanakan pembelajaran 

Aswaja yang berkedudukan sebagai kurikulum muatan lokal. Tujuannya agar 

peserta didik dapat mengetahui dan mengenal Nahdlatul Ulama serta paham 

Aswaja yang dapat dijadikan sebagai dasar pedoman dalam melaksankan 

ajaran-ajaran amaliyah.
109

 

Pembelajaran muatan lokal Aswaja menjadi ciri khas suatu lembaga 

pendidikan Ma‟arif NU dan dalam struktur kurikulum sekolah masuk sebagai 

kurikulum mutan lokal.
110

 Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi 

dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial budaya, 
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dan wajib dipelajari peserta didik di daerah itu. Muatan lokal adalah bahan 

yang berkaitan dengan lingkungan sekitar yang dianggap penting oleh 

pendidik atau masyarakat sekitar untuk dipelajari oleh peserta didik. Sebagai 

komponen kurikulum muatan lokal merupakan media penyampaian.
111

 

Pendirian SD Ma‟arif Ponorogo ini sangat memperhatikan keadaan sosial 

budaya masyarakat sekitar. Mayoritas masyarakat sekitar adalah masyarakat 

nahdhiyin sehingga tujuan pendirian SD Ma‟arif Ponorogo agar masyarakat 

nahdliyin maupun semua lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang 

sesuai dengan paham Aswaja.
112

 

Standar kompetensi untuk mata pelajaran pendidikan Aswaja perlu 

didesain menjadi standar yang menitikberatkan pada kompetensi. Kompetensi 

yang dikembangkan ialah untuk memberikan keterampilan dan keahlian 

bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian, dan berbagai 

kerumitan hidup lainnya, sehingga tercipta output yang kompeten dan cerdas 

dalam membangun identitas kultur dan bangsanya.
113

 Pelaksanaan kurikulum 

muatan lokal Aswaja ini disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar yang diberikan dari pihak Lembaga Pendidikan Ma‟arif 

NU. Kemudian dikembangkan oleh pihak sekolah berupa silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru Aswaja sendiri 
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sebagai perangkat pembelajaran di kelas. Namun penggunaan RPP belum 

secara optimal dilakukan, sebab guru hanya akan membuat RPP ketika untuk 

penyerahan sebagai bukti laporan setiap semester.
114

 Dalam pelaksanaan 

pembelajaran muatan lokal Aswaja pada kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo 

dilaksanakan satu jam pelajaran setiap seminggu.
115

 Berdasarkan data 

tersebut, pelaksanaan yang hanya satu jam pelajaran masih sangat kurang. 

Oleh sebab itu, selain pelaksanaan di dalam kelas hal tersebut juga 

diwujudkan dengan pengembangan aktivitas pembelajaran di luar kelas atau 

di lingkungan sekolah. 

Pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (desain) 

sebagai upaya untuk membelajarkan peserta didik. Itulah sebabnya dalam 

belajar, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu 

sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber 

belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Oleh karena itu, pembelajaran memusatkan perhatian pada “bagaimana 

membelajarkan peserta didik”, dan bukan pada “apa yang dipelajari peserta 

didik.” Untuk itu pembelajaran sebagiamana yang disebut oleh Degeng, 

Reigeluth sebagaimana dikutip oleh Hamzah B. Uno sebagai suatu disiplin 

ilmu menaruh perhatian pada perbaikan kualitas pembelajaran.
116
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 Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila guru 

menggunakan metode yang tepat dalam menyampaikan materi di kelas. Guru 

hendaknya mengetahui dan menguasai berbagai metode pengajaran agar 

pembelajaran dapat berjalan secara optimal.
117

 Dalam pelaksanaanya, 

pembelajaran muatan lokal Aswaja di kelas V berdasarkan data yang 

didapatkan oleh peneliti dalam pembelajaran muata lokal Aswaja guru tidak 

terlalu banyak menggunakan metode. Kebanyakan metode yang digunakan 

hanyalah ceramah, tanya jawab, dan terkadang juga menggunakan kisah-kisah 

mapun cerita yang berkaitan dengan materi.
118

 Selain penyampaian teori di 

kelas, pembelajaran muatan lokal Aswaja ini juga lebih mengedepankan 

penerapan dalam kegiatan sehari-hari di bidang keagamaan maupun sosial.
119

 

Keberhasilan suatu pembelajaran, guru akan menjadi pihak yang 

berhak untuk mengambil keputusan atau inisiatif secara rasional, sadar, dan 

terencana mengenai tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar apa yang 

hendak diberikan kepada peserta didik serta menentukan berbagai sumber 

belajar dan alat evaluasi pembelajaran apa yang hendak digunakan untuk 

meraih tujuan dan pengalaman tersebut. Terdapat lima komponen 

pembelajaran, yaitu peserta didik, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, 
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sumber-sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran.
120

 Untuk mengetahui hasil 

dan tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai atau belum, guru melakukan 

evaluasi setiap selesai pembelajaran. Evaluasi yang diberikan berupa ujian 

tulis, lisan, maupun dikemas dalam bentuk kuis.
121

 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pembelajaran Aswaja di kelas V, sekolah mengacu pada Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Ma‟arif 

NU. Kemudian guru diharuskan membuat perangkat pembelajaran berupa 

RPP sebagai pedoman pembelajaran di kelas. Namun, dari data yang 

diperoleh peneliti, pembuatan RPP belum dilakukan secara optimal oleh guru 

Aswaja. Sebab, guru hanya akan membuat RPP ketika sebagai laporan di 

setiap semesternya. Selain itu, guru kebanyakan menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab. Namun, dalam hal ini guru maupun pihak sekolah 

sudah berusaha menciptakan kondisi yang efektif dan efisisen. Efektif yang 

dimaksud adalah peserta didik kelas V dapat melaksanakan pembelajaran 

yang kondusif. Efesien yang dimaksud adalah waktu yang diberikan dalam 

pembelajaran hanya sedikit setiap minggunya 1 jam pelajaran, peserta didik 

sudah memahami sedikit banyak tentang ke-NU-an sehingga walaupun 

waktunya terbatas tujuan sudah dapat dipenuhi baik di kelas maupun luar 

kelas yaitu peserta didik mengetahui materi ke-NU-an dan menerapkan dalam 
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kegiatan sekolah berupa pembiasaan-pembiasaan rutin yang setiap hari 

dilakukan agar peserta didik dapat mengetahui, mengenal, dan memahami 

tentang Nahdlatul Ulama dan paham ahl al-sunnah wa al-jama>ah sehingga 

peserta didik dapat memiliki pedoman dalam melaksanakan ajaran-ajaran 

amaliyah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada 

hakikatnya, kegiatan pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dalam hal ini kepala 

sekolah dan guru bertanggung jawab atas proses kegiatan pembelajaran 

Aswaja disekolah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi sekolah 

yang telah ditetapkan. Sekolah berusaha menciptakan pembelajaran yang 

kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Mencetak peserta didik sebagai generasi 

yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Selain itu, yang 

terpenting adalah dapat mengembangkan peserta didik agar memiliki 

kepribadianyang tinggi dan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah Swt. 

B. Fungsi Pembelajaran Muatan Lokal Aswaja dalam Menanamkan 

Akhlak Siswa Kelas V di SD Ma’arif Ponorogo Tahun Ajaran 2017-2018  

Al-Qur‟an melakukan proses pendidikan melalui latihan-latihan, baik 

formal maupun nonformal. Pendidikan akhlak ini merupakan sebuah proses 

mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak 

dan kecerdasan berpikir yang baik. Karena itu, kedudukan akhlak dalam     

Al-Qur‟an sangat penting, sebab melalui ayat-ayatNya Al-Qur‟an berupaya 
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membimbing dan mengajak umat manusia untuk berakhlakul karimah. 

Melalui pendidikan akhlak ini, manusia dimuliakan oleh Allah dengan akal, 

sehingga manusia mampu mengemban tugas kekhalifahan dengan akhlak 

yang benar.
122

  

Untuk mengintegrasikan pendidikan akhlak kepada para peserta didik, 

SD Ma‟arif Ponorogo sebagai sekolah yang berada di bawah naungan 

Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU diwajibkan melaksanakan pembelajaran 

Aswaja. Adapun pembelajaran Aswaja adalah sebagai ciri khusus setiap 

satuan pendidikan Ma‟arif NU. Pembelajaran Aswaja bertujuan agar peserta 

didik mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran ahl al-sunnah 

wa al-jama>ah sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya sehingga 

para peserta didik memiliki akhlak yang santun dalam kehidupan sehari-hari 

dan diharapkan peserta didik dapat menjadi generasi penerus ulama-ulama 

terdahulu.
123

 

Akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, dan 

perjuangan keras serta sungguh-sungguh. Jika akhlak tidak dapat menerima 

perubahan, maka batallah fungsi wasiat, nasihat, pendidikan, dan tidak ada 

pula fungsinya hadis Nabi yang mengatakan “perbaikilah akhlak kamu 

sekalian”.
124

 Pada dasarnya akhlak peserta didik kelas V di SD Ma‟arif 
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Ponorogo bervariasi. Hal tersebut dikarenakan perbedaan latar belakang 

peserta didik yang berbeda-beda seperti pendidikan, ekonomi, kebiasaan di 

keluarga maupun di lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut yaitu faktor pembawaan dari dalam anak berupa kecenderungan. Jika 

anak sudah memiliki kecenderungan baik maka dengan sendirinya anak akan 

menjadi baik. Faktor dari luar yaitu lingkungan sosial termasuk pembinaan 

dan pendidikan yang diberikan. Faktor internal yaitu pembawaan si anak dan 

faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, 

dibina secara intensif melalui berbagai metode.
125

 

Usaha-usaha dalam menanamkan akhlak peserta didik melalui 

berbagai lembaga pendidikan dan melalui macam metode terus 

dikembangkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina 

dan pembinaan tersebut dapat membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-

pribadi Muslim yang berakhlak mulia.
126

 Pembelajaran Aswaja dilakukan 

melalui berbagai aktivitas bimbingan, pengajaran, latihan, serta pengalaman 

belajar.
127

 Usaha-usaha yang dilakukan sekolah dalam menanamkan akhlak 

peserta didik kelas V tidak hanya dilakukan dengan pelajaran di kelas, tetapi 

juga dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan di SD Ma‟arif Ponorogo 

setiap pagi selalu melaksanakan salat dhuha dan dhuhur berjama‟ah, 

bersalaman dengan guru, dzikir dengan dikeraskan, tahlil, bersholawat 
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nahdhiyah, membaca Al-Qur‟an, juz amma, dan do‟a sehari-hari. Selain itu, 

setiap satu atau dua bulan sekali melakukan istighosah bersama setiap  rabu 

pahing dan jum‟at kliwon.
128

 

Pembelajaran Aswaja Bagi NU harus diterapkan dalam tatanan 

kehidupan sehari-hari bertumpuan pada sikap:
129

 

5) Sikap tawasut} dan i’tidal. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip 

hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah 

kehidupan bersama Nahdlatul Ulama. Sikap dasar ini diharapkan peserta 

didik akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak 

lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk 

pendekatan yang bersifat ekstrim. Misalnya, peserta didik dapat 

mencontohkan sikap yang baik kepada temannya maupun kepada peserta 

didik yang berada di kelas bawah seperti jika di sekolah menghormati guru. 

6) Sikap tasamuh. Sikap toleran terhadap perbedaan baik dalam masalah 

keagamaan maupun dalam masalah kemasyarakatan dan kekulturan. 

Misalnya, dalam sebuah pembelajaran peserta didik diharuskan 

berkelompok dan berdiskusi mengeluarkan pendapat. Apabila ada 

perbedaan pendapat satu dengan yang lain, peserta didik berusaha 

menyadari perbedaan pendapat tersebut dengan baik dan menerimanya. 
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7) Sikap tawazun. Sikap seimbang dalam berkhidmat menyerasikan kepada 

Allah Swt, khidmat kepada sesama manusia serta kepada lingkungan 

hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, kini, dan masa 

mendatang. Misalnya, peserta didik seimbang dalam hal ibadah dan dunia. 

Ia tidak melulu bermain-main dengan temannya tetapi juga mengamalkan 

pembiasaan ibadah setiap hari baik di sekolah maupun di rumah. 

8) Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Memiliki sikap untuk berbuat baik, berguna 

dan bermanfaat bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah 

semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai 

kehidupan. Misalnya, ketika ada peserta didik yang berkelahi, peserta didik 

yang lain ikut melerai agar tidak terjadi perkelahian kemudian ia 

memberikan pengarahan kepada peserta didik tersebut. 

Dengan demikian, pembelajaran Aswaja tidak hanya terfokus pada 

ranah kognitif tetapi juga lebih mengedepankan praktik. Selain di bidang 

keagaman, implementasi pembelajaran Aswaja tersebut juga di bidang sosial 

yaitu sekolah, peserta didik, dan para wali murid bekerja sama memberikan 

santunan kepada anak yatim piatu. Hal tersebut menunjukkan agar peserta 

didik memiliki rasa peduli terhadap sesama. Selain itu, peserta didik juga 

diberi pemahaman bahwa mereka harus memiliki sikap toleransi baik dalam 

agama maupun antarsesama hubungan manusia, setia kawan, gotong royong, 

saling membantu untuk sesuatu yang bermanfaat, dan menjaga perdamaian 
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agar tidak terjadi permusuhan misal dengan teman sebayanya apabila terjadi 

perselisihan, ia harus menengahinya dengan baik dan cara yang adil.
130

 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pembelajaran muatan lokal 

Aswaja dilakukan melalui aktivitas bimbingan, pengajaran, latihan, dan 

pengalaman belajar. Pembelajaran muatan lokal Aswaja merupakan upaya 

sadar, terarah, dan berkesinambungan untuk mengenalkan dan menanamkan 

paham Aswaja pada murid agar mengetahui dan meyakini dan 

mengamalkannya yang disesuaikan dengan potensi daerah. Adapun fungsi 

pembelajaran muatan lokal Aswaja dalam menanamkan akhlak peserta didik 

kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo, membantu para peserta didik dalam 

membentuk karakter, perilaku, maupun akhlaknya. Menjadikan peserta didik 

berkarakter menurut NU, sebagai dasar pedoman ketika melaksanakan ibadah, 

dan untuk menjadikan peserta didik penerus generasi para ulama NU. Fungsi 

dari pembelajaran aswaja ini tidak hanya mengenalkan peserta didik dengan 

para tokoh ulama-ulama pendiri NU tetapi juga memberikan pengamalan dan 

pengalaman tradisi NU yang berkaitan dengan ajaran-ajaran amaliyah di 

seperti tahlil, istighosah, bilal pada saat salat jum‟at dan tarawih, do‟a qunut, 

salat tarawih dan witir 23 raka‟at, serta bersholawat nahdhiyah setelah selesai 

salat.  

Dengan demikian, diharapkan menjadi pedoman peserta didik untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ciri khas anak NU yang 
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menjadikan pembelajaran muatan lokal Aswaja ini sebagai pondasi di SD 

Ma‟arif Ponorogo dalam menanamkan akhlak peserta didik. Selain itu, tidak 

hanya dalam keagamaan tetapi juga dalam sosial terutama di dalam 

lingkungan sekolah peserta didik ditanamkan untuk selalu mempunyai sikap 

seimbang dan adil dalam menjalin hubungan antarteman, saling memaafkan, 

mempunyai sikap toleransiyang tinggi terhadap perbedaan antarsesama, dan 

mampu untuk berbuat kebaikan serta menghindari perbuatan buruk. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian 

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Aswaja dalam menanamkan 

akhlak siswa pada kelas V di SD Ma‟arif Ponorogo tahun ajaran        

2017-2018 mengacu pada SK-KD dari LP Ma‟arif NU yang 

dikembangkan oleh sekolah dengan membuat silabus serta RPP oleh guru 

Aswaja. Sekolah dan guru berusaha menciptakan kondisi pembelajaran 

yang efektif dan efisisen. Efektif yang dimaksud adalah peserta didik kelas 

V dapat melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Efesien yang 

dimaksud adalah waktu yang diberikan dalam pembelajaran hanya sedikit 

setiap minggunya 1 jam pelajaran. Peserta didik sudah memahami sedikit 

banyak tentang ke-NU-an, sehingga walaupun waktunya terbatas tujuan 

sudah dapat dipenuhi baik di kelas maupun luar kelas yaitu peserta didik 

mengetahui materi ke-NU-an dan menerapkan dalam kegiatan sekolah 

berupa pembiasaan-pembiasaan rutin yang setiap hari dilakukan agar 

peserta didik dapat mengetahui, mengenal, dan memahami tentang 

Nahdlatul Ulama dan paham ahl al-sunnah wa al-jama>ah sehingga peserta 
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didik memiliki pedoman dalam melaksanakan ajaran-ajaran amaliyah dan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Fungsi pembelajaran Aswaja dalam menanamkan akhlak siswa pada kelas 

V di SD Ma‟arif Ponorogo adalah menanamkan nilai-nilai dasar Aswaja 

kepada peserta didik sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan 

ajaran Islam, meningkatkan pengetahuan dan keyakinan peserta didik 

terhadap paham Aswaja, sehingga mereka dapat mengetahui sekaligus 

dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Selain 

itu, juga memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelamahan 

peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-

hari, dan memupuk keyakinan peserta didik tentang ajaran Aswaja yang 

sesungguhnya, sehingga dapat mengamalkan dan menjalankan ajaran 

Islam dengan benar dan penuh keyakinan baik di dalam lingkungan 

sekolah maupun di luar sekolah dengan pembiasaan-pembiasaan yang 

dilakukan peserta didik setiap hari di sekolah. 

B. Saran 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong kepala sekolah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di SD Ma‟arif Ponorogo 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong guru untuk lebih giat 

dalam memberikan pengajaran kepada siswa dan dalam membina akhklak 

siswa. 



88 

 

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong orang tua untuk selalu 

mengawasi, memperhatikan, dan membina akhlak peserta didik di rumah 

untuk menerapkannya. 

6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dari sudut 

pandang yang lain dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi 

peneliti yang akan datang. 

 

 

  



89 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anam, M. Khoirul. Pembelajaran Aswaja sebagai Implementasi      Pendidikan 

Akhlak di MTs Miftahul Ulum Mranggen Demak. Skripsi, UIN 

Walisongo, Semarang, 2016. 

Ardy Wiyana, Novan. Desain Pembelajaran Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013. 

Arifin, Zainal. Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. 

 

Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safrudin Abdul. Evaluasi Program 

Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi 

Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik: Edisi 

Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010. 

 B. Uno, Hamzah. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. 

Darwis, Amri. Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu 

Berparadigma Islami. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 

 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang 

Pendidian. 2006. 

Gunawan, Heri. Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung: 

Alfabeta, 2014. 

Hamalik, Oemar. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. 

Harits, Busyairi. Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia. Surabaya: 

Khalista, 2010. 

Harjali. “Pendidikan Karakter (Sebuah Usaha Penanaman Kebaikan),” 

Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan. Volume 10, 

Nomor 2, Desember 2012. 



90 

 

Hasbullah. Dasar Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003. 

Idi, Abdullah. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2007. 

Iskandar. Psikologi Pendidikan: Sebuah Orientasi Baru. Jakarta: Referensi, 

2012. 

J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009. 

Khoriyah, Rif‟atul. Peningkatan Wawasan ke-Nu an Melalui Pembelajaran 

Muatan Lokal Aswaja di MA Hasyim Asy’ari Sukodono Sidoarjo. 

Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017. 

Mahbubi, M. Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja sebagai Nilai 

Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012. 

Mahmud. Pemikiran Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2011. 

Majid, Abdul. Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008. 

Muchith, Saekhan. Pembelajaran Kontekstual. Semarang: RaSAIL Media 

Group, 2008. 

Mulyana, Dedy. Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu 

Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004. 

Nasrul. Akhlak Tasawuf. Yogyakarta: Aswaja Perindo, 2015. 

Nata , Abuddin. Akhlak Tasawuf. Jakarta: Rajawali Press, 2009. 

Purwanto, M. Ngalim dan Surjaman, Tjun. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009. 

S, Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2009. 

Sagala, Syaiful. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta, 2014. 



91 

 

Sanjaya, Wina. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013. 

Suparlan. Menjadi Guru Inspirator. Semarang: RaSAIL Media Group, 2007. 

 

Suryosubroto. Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002. 

Suyono dan Hariyanto. Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. 

 

Syafri, Ulil Amri. Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur’an. Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014. 

Syaodih Sukmadinata, Nana. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011. 

Thobroni, Muhammad dan Mustofa, Arif. Belajar dan Pembelajaran: 

Pengembangan Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam 

Pembangunan Nasional. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. 

 

Thoifuri. Menjadi Guru Inspirator. Semarang: RaSAIL Media Group, 2007. 

Yusuf L. N, Syamsu dan Nurihsan, Juntika. Landasan Bimbingan dan 

Konseling. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014. 

 


