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ABSTRAK 

Aziz, Muhammad El Fasya. 2019. Konsep Pembelajaran Perspektif KH. Hasyim 

Asy’ari Dalam Kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim dan Relevansinya 

Dengan Konsep Pembelajaran Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, 

Syaiful Arif, M. Pd. 

Kata kunci: Pembelajaran, Kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim dan 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013. 

Pembelajaran merupakan bentuk pengimplementasian dari kurikulum 

pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintah sedemikian rupa. Berbicara 

perihal pembelajaran, maka konsep pembelajaran yang telah dideskripsikan oleh 

KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim dapat dijadikan 

pertimbangan contoh pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum 2013, 

Khususnya PAI. Sebab, konsep pembelajaran yang dirumuskan oleh KH. Hasyim 

Asy’ari mengandung kerelevansian dalam hal menyeimbangkan antara 

pembentukan kompetensi peserta didik dengan pembentukan karakter peserta didik. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui konsep pembelajaran perspektif KH. 

Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim?, (2) mengetahui 

konsep pembelajaran dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013?, (3) 

mengetahui relevansi konsep pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari dalam 

kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim, dengan konsep pembelajaran dalam 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (Library Research) 

dengan sumber primer kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim. Data-data diperoleh 

dengan menggunakan metode dokumentasi yang diambil dari buku-buku dan jurnal 

pendidikan. Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan metode content 

analysis (analisis isi) dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa (1) Konsep pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari dalam 

kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim meliputi: aktivitas terkait belajar dan 

mengajar, tanggung jawab atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

maupun sebaliknya dalam pembelajaran, dan tanggung jawab keduanya terhadap 

diri sendiri. (2) Konsep pembelajaran dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan 

begitu saja dari pendidik ke peserta didik. Sehingga teori belajar konstruktivisme 

digunakan sebagai acuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi 

peserta didik membangun pengetahuannya. Adapun realisasi dari teori belajar 

konstruktivisme adalah melalui bentuk pembelajaran saintifik (3) Konsep 

pembelajaran yang dideskripsikan oleh KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-

‘Alim wa al-Muta’allim, relevan dengan konsep pembelajaran dalam Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam 2013 saat ini, yang relevansinya dapat dilihat dari 

karakteristik keseluruhan proses pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ajaran agama Islam yang Rahmatan Lil ’Alamin telah hadir setelah 

diutusnya Nabi Muhammad Saw. menjadi seorang Rasul. Diutusnya Nabi 

Muhammad sebagai Rasul pembawa risalah Islam menjadi penerang bagi umat 

manusia khusunya masyarakat Makkah yang saat itu masih dalam naungan 

gelapnya budaya kedzoliman. Kebiasaan bangsa Makkah yang jauh dari 

cerminan ajaran Islam dikemudian hari sedikit demi sedikit dengan perjuangan 

dan pengorbanan Nabi Muhammad serta kehendak dari Allah SWT sirna, 

berubah menjadi kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang diturunkan 

oleh Allah SWT. 

Agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada para 

sahabat semakin menyebar luas hingga ke seluruh penjuru tanah Arab. Nabi 

Muhammad selalu mengamalkan dan mengajarkan ajaran Islam juga akhlak-

akhlak terpuji kepada para sahabat hingga akhir hayatnya. Sepeninggalnya 

Nabi Muhammad saw ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi diajarkan 

dan disebarkan oleh Khulafaur Rasyidin sehingga penyebaran Islam 

berkembang pesat hingga ke luar negeri Arab. Tidak sampai disitu saja melalui 

para pengikut dari pengikut para sahabat, agama Islam kemudian menyebar 

hingga ke seantero dunia tidak terkecuali bangsa Indonesia. Masuknya agama 

Islam ke Indonesia tersebut dapat ditelusuri dengan melihat tanda-tanda agama 

Islam di Tanah Air, salah satu diantara tanda tersebut adalah adanya kerajaan 
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Perlak di Aceh sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan pada 

1292 Masehi.1 

Penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 

peran besar para wali juga ulama. Melalui perjuangan wali dan ulama ajaran 

agama Islam mampu berkembang hingga saat ini. Ajaran Islam tersebut 

disebarkan ke seluruh nusantara termasuk pulau Jawa. Penyebaran ajaran 

Islam di pulau Jawa sendiri dibawa oleh ulama besar dengan berbagai cara 

termasuk diantaranya pendirian pondok pesantren di berbagai daerah. Pondok 

pesantren sebagai sarana pelaksanaan pendidikan Islam dapat menjadi wadah 

penyebaran ajaran Islam serta membentuk generasi penerus yang mampu 

memperjuangkan agama. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa kyai 

yang alim ilmu agama, salah satunya Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari. 

Sebagai seorang yang alim dalam ilmu agama dan memiliki pengaruh 

besar kepada umat Islam. KH. Hayim Asy’ari juga memiliki peran penting 

dibidang pendidikan Islam. Pemikiran-pemikiran KH. Hayim Asy’ari tentang 

keagamaan termasuk pendidikan Islam dapat dilihat dalam karya-karyanya. 

Salah satu karya KH. Hayim Asy’ari berkaitan dengan dunia pendidikan 

adalah Adab al-’Alim wa al-Muta’allim. Di dalam kitab tersebut KH. Hayim 

Asy’ari menjelaskan tentang konsep pembelajaran yang sesuai koridor Islam, 

yaitu dengan memperhatikan adab-adab saat menuntut ilmu. Pendidikan 

karakter khas pesantren menjadi bahasan utama yang dijabarkan secara rinci 

oleh KH. Hasyim Asy’ari. Melalui kitab tersebut KH. Hayim Asy’ari 

                                                           
1 Muhammad Rifa’i, Sejarah Pendidikan Nasional. Dari Masa Klasik Hingga Modern 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 36. 
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menerangkan betapa pentingnya karakter pada seluruh aktivitas beragama 

tidak terkecuali pendidikan. Sebagian ulama’ berkata: ”Ketauhidan 

mengharuskan keimanan, maka barangsiapa tidak mempunyai keimanan, 

berarti tidak mempunyai ketauhidan. Keimanan mengharuskan syari’at, 

barangsiapa tidak (melaksanakan) syari’at, berarti tidak mempunyai keimanan 

dan ketauhidan. Syari’at mengharuskan karakter, maka barangsiapa tidak 

mempunyai karakter, berarti tidak mempunyai syari’at, keimanan maupun 

ketauhidan.2 Sesungguhnya penghisasan amal perbuatan dengan karakter di 

dunia ini merupakan indikator diterimanya amal itu di akhirat kelak. 

Sebagaimana pelajar membutuhkan karakter dalam kegiatan belajarnya, 

demikian juga seorang pendidik membutuhkan karakter dalam kegiatan 

mengajarnya.3 

Konsep pembelajaran yang dijabarkan KH. Hasyim Asy’ari dalam 

kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim yang secara garis besar membahas 

pendidikan karakter, dapat dijadikan gambaran tentang bentuk pelaksanaan 

pendidikan karakter yang saat ini telah dikonsep oleh pemerintah Republik 

Indonesia melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga 

melahirkan Kurikulum 2013. Konsep pembelajaran dalam Kurikulum 2013 ini 

mengedepankan pendidikan berbasis karakter dan kompetensi. 

Adapun dibentuknya kurikulum 2013 dilatar belakangi oleh kenyataan 

yang menyedihkan berupa rendah dan rapuhnya moral dan spiritual bangsa 

                                                           
2 KH. Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren (Adab al-’Alim wa al-

Muta’allim), Terj. Rosidin (Tangerang: Tira Smart, 2017), 2-3.  
3 Ibid, 3. 
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Indonesia. Hal tersebut dapat dijumpai di lingkungan sekitar tempat tinggal, 

maupun berita-berita yang ditayangkan di televisi. Bentuk-bentuk pelanggaran 

moral dan hukum seakan-akan hampir setiap hari terjadi. Pelanggaran-

pelanggaran tersebut dilakukan baik dari kalangan usia dewasa, maupun usia 

anak serta remaja yang seharusnya menjadi tulang punggung harapan penerus 

bangsa. Tampak jelas bahwa negeri ini telah berubah menjadi negara dagelan 

atau republik sandiwara, yang dipimpin oleh para pejabat negara yang seperti 

tanpa beban menjadi terdakwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara belum tumbuh budaya mutu, budaya malu, 

dan budaya kerja, baik di kalangan para pemimpin maupun di kalangan 

masyarakat pada umumnya; sehingga sulit untuk mencari tokoh atau figur 

yang bisa diteladani.  

Menurut Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M.Pd. mengungkapakan bahwa 

pendidikan nasional telah gagal dalam membentuk nilai-nilai karakter bangsa 

terhadap peserta didik. Hal tersebut mungkin terjadi karena orientasi 

pendidikan Indonesia lebih terfokus pada ranah kognitif yang dikembangkan 

oleh Bloom, dan kawan-kawan; itupun mengembangkannya tidak utuh, tetapi 

hanya pada ranah kognitif tingkat rendah.4 

Kondisi dan kenyataan yang menyedihkan tersebut telah menimbulkan 

berbagai pertanyaan bagi berbagai pihak, baik di kalangan masyarakat umum 

maupun di kalangan akademisi, ”Apa yang salah dengan pendidikan nasional 

sehingga belum berhasil mengembangkan manusia Indonesia seperti yang 

                                                           
4 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), 3. 
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diamanatkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional. 

Berkaitan dengan hal tersebut pendidikan nasional memiliki fungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, 

pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003.5 

Berdasarkan permasalahan tersebut Kurikulum 2013 dibentuk dan 

dirumuskan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagai solusi yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak 

perubahan moral dan spiritual bangsa kearah yang lebih baik sesuai amanat 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional. Perkembangan selanjutnya dalam lingkup Kementerian 

Agama juga mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada materi Pendidikan 

Agama Islam yang dekat dan erat sekali dengan pembentukan karakteristik 

salah satunya mata pelajaran akhlak. 

Implikasi yang dapat diambil dari kedua konsep tersebuat adalah 

adanya kesamaan ciri khas konsep pembelajaran yang di implementasikan KH. 

Hasyim Asy’ari dengan konsep pembelajaran yang ada pada Kurikulum 2013 

                                                           
5 Ibid, 20. 
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khususnya Pendidikan Agama Islam. Kesamaan tersebut berupa pendidikan 

yang berbasis karakter sebagai acuan penting dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Sebab itu, kedua konsep pembelajaran tersebut memiliki 

kedekatan secara ilmiah yang pada dasarnya dapat digali secara mendalam 

keterkaitannya serta relevansinya. Adapun pengambilan konsep pembelajaran 

KH. Hasyim Asy’ari sebagai materi untuk direlevansikan dengan konsep 

pembelajaran Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013, dikarenakan 

mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, yang tentunya kajian tentang 

konsep pembelajaran perlu dipadukan pada kajian yang bersumber dari 

pendidikan Islam. 

Menimbang hal tersebut, penulis akhirnya memutuskan untuk 

membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Konsep Pembelajaran 

Perspektif KH. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim 

dan Relevansinya Dengan Konsep Pembelajaran Dalam Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam 2013”. Dengan adanya karya ilmiah ini, penulis berharap dapat 

memberikan segelintir manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi 

civitas akademika pada khususnya. Amin. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari dalam 

kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim? 

2. Bagaimana konsep pembelajaran dalam Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam 2013? 



12 
 

 

3. Apa relevansi antara konsep pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari 

dalam kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim dengan konsep pembelajaran 

dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013? 

C. Tujuan Penilitian 

1. Untuk mengetahui konsep pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari 

dalam kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim. 

2. Untuk mengetahui konsep pembelajaran dalam Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam 2013. 

3. Untuk menganalisis relevansi antara konsep pembelajaran perspektif KH. 

Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim dengan 

konsep pembelajaran dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja 

yang membacanya, baik dari kalangan akademisi maupun kalangan umum. 

Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

Melalui penelitian ini dapat diperoleh manfaat berupa pengetahuan 

mengenai relevansi konsep pembelajaran yang digagas oleh KH. Hasyim 

Asy’ari dengan konsep pembelajaran yang terdapat dalam Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam 2013. Pengetahuan tentang relevansi antara 

kedua konsep pembelajaran tersebut besar manfaatnya. Untuk melihat 

seberapa relevan dan tepat guna pengimplementasian konsep 
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pembelajaran yang telah dilakukan pada pendidikan era KH. Hasyim 

Asy’ari jika direlevansikan dengan konsep pembelajaran dalam 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi 

peneliti-peneliti yang akan datang. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penemuan telaah pustaka terdahulu, peneliti menemukan 

judul yang terkait dengan konsep pembelajaran KH. Hasyim Asy’ari dalam 

kitab Adabul ‘Alim wa al-Muta’allim dan konsep pembelajaran Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam 2013, yaitu: 

a. Skripsi Arriza Ridhani berjudul “Konsep Karakter Peserta Didik 

Perspektif Pendidikan Islam Dalam Kitab Adab al-‘Alim Wa al-

Muta’allim Karya KH. Hasyim Asy’ari” dengan hasil penelitiannya 

adalah: (1) seorang peserta didik sepantasnya membagusi niat belajarnya, 

memaksimalkan waktu untuk belajar, menunjukkan sikap senang dan 

semangat belajar kepada pendidik, mengoreksi materi pelajaran sebelum 

dihafalakan, memberi catatan tentang hal-hal yang dinilai penting, bertata 

krama dari awal hingga akhir pembelajaran, tidak malu bertanya. (2) 

seorang peserta didik seharusnya patuh dan bertata krama terpuji kepada 

pendidik, berpikir posistif kepada pendidik walau pendidik bersikap kasar, 

memuliakan pendidik, bertata krama ketika hendak menemui pendidik, 

bertata krama ketika berkomunikasi dengan pendidik, mentaati urutan 
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belajar, dan bertata krama kepada pendidik dalam segala situasi dan 

kondisi.6 

b. Skripsi Siti Solekah berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab 

Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim Karangan Syaikh Hasyim Asy’ari Dan 

Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di Era Digital” dengan hasil 

penelitiannya adalah; pendidikan akhlak dalam ‘Adabul ‘Alim wa al-

Muta’allim dilakukan melalui berbagai konsep pendidikan. Di antara 

konsep tesebut adalah adab seorang pelajar terhadap diri sendiri yaitu, 

membersihkan hati dari akhlak tercela. Adab seorang pelajar terhadap 

pendidik. Adab pendidik yaitu, bersikap muraqabah kepada Allah Swt, 

tidak membeda-bedakan pandangan terhadap muridnya, bersikap kasih 

sayang, bersifat jujur dan terbuka.7 

c. Jurnal PPKn dan Hukum, berjudul Analisis Konsep Dan Implementasi 

Kurikulum 2013 yang ditulis oleh Siti Osa Kosassy, S.Sos., M.Si. dengan 

hasil penelitiannya adalah; Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada 

pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi 

pondasi bagi tingkat berikutnya. Melalui pengembangan Kurikulum 2013 

yang berbasis karakter dan kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi 

bangsa yang bermartabat, dan masyarakatnya memiliki nilai tambah 

(added value), dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain di 

                                                           
6 Arriza Ridhani, “Konsep Karakter Peserta Didik Perspektif Pendidikan Islam Dalam Kitab 

Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim Karya KH. Hasyim Asy’ari,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2018). 
7 Siti Solekah, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim 

Karangan Syaikh Hasyim Asy’ari Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di Era Digital,” 

(Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018). 



15 
 

 

dunia, sehingga kita bisa bersaing, bersanding dan bahkan bertanding 

dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan global. Landasan 

pengembangan kurikulum 2013 yaitu landasan filosofis, landasan 

konseptual, landasan teoritis, landasan empiris, dan landasan yuridis. 

Dalam Kurikulum 2013, guru dituntut untuk secara profesional merancang 

pembelajaran afektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, 

memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif. Namun 

implementasi Kurikulum 2013 ini tidak berjalan dengan baik, dalam 

perjalanannya banyak masalah yang dihadapi antara lain masalah isi dan 

kemasan Kurikulum 2013, masalah mata pelajaran, masalah guru dan 

masalah penafsiran saintifik dalam Kurikulum 2013.8   

d. Jurnal Al-Ibrah, berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam Terpadu di Sekolah yang ditulis oleh Moch. Sya’roni Hasan dengan 

hasil penelitiannya adalah Proses pengembangan kurikulum, pada 

dasarnya terbagi menjadi tiga: pertama, akan menghasilkan kurikulum 

sebagai ide. Dari kurikulum sebagai ide inilah kemudian berlanjut pada 

bagian kedua yang diwujudkan dalam sebuah dokumen perencanaan, dan 

dari dokumen perencaan tersebut kemudian diimplikasikan dalam 

pelaksanaan kegiatan akademik. Model Pengembangan Kurikulum ini 

mendeskripsikan secara terperinci tentang komponen yang harus ada pada 

setiap kurikulum yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. 

                                                           
8 Siti Osa Kosassy, “Analisis Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2013,” PPKn dan 

Hukum, 1 (April, 2017) 89. 
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Wacana tersebut menyebutkan bahwa dalam kurikulum itu terdapat 

beberapa komponen, diantaranya adalah tujuan kurikulum, bahan atau 

materi atau isi dari kurikulum tersebut, strategi mengajar atau metode 

mengajar, media mengajar dan evaluasi pengajaran serta penyempurnaan 

pengajaran.9 

e. Jurnal Insania, berjudul Kurikulum 2013 dan Arah Baru Pendidikan 

Agama Islam yang ditulis oleh Lili Hidayati dengan hasil penelitiannya 

adalah pertama, pendidikan agama Islam (PAI) dilakukan sebagai suatu 

usaha sadar, dalam bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan 

yang dilakukan secara terencana dan sadar akan tujuan yang hendak 

dicapai. Kedua, peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai 

tujuan; dalam arti ada yang dibimbing, diajari dan dilatih dalam 

peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan 

terhadap ajaran agama Islam. Ketiga, pendidik atau guru pendidikan 

agama Islam (GPAI) yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan 

latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan 

pendidikan agama Islam (PAI). Keempat, kegiatan pembelajaran 

Pendidikan agama Islam (PAI) diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari 

peserta didik, serta membentuk kesalehan-kesalehan atau kualitas pribadi, 

juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. Dalam arti kualitas atau 

kesalehan pribadi itu diharapkan mampu memancar keluar dalam 

                                                           
9 Moch. Sya’roni Hasan, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terpadu di 

Sekolah,” Al-Ibrah, 1 (Juni, 2017), 86. 
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hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat), baik yang 

seagama (sesama muslim) atau yang tidak seagama (non muslim), serta 

dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan 

kesatuan nasional (ukhuwah wathoniyah) dan bahkan ukhuwah insaniyah 

(persatuan dan kesatuan antar sesama manusia).10 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metode yang ada.11 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan 

(library research). Yaitu salah satu jenis metode penelitian kualitatif 

yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, 

arsip, dan lain sejenisnya. Atau dengan kata lain, metode penelitian 

ini tidak menuntut kita mesti terjun ke lapangan melihat fakta 

langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha 

Ratna, metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang 

                                                           
10 Lili Hidayati, “Kurikulum 2013 dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam,” Insania, 1 

(Januari-Juni, 2014), 78. 
11  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2014), 5. 
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pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan 

hasil penelitian, yaitu perpustakaan.12 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Pohan mengungkapkan bahwa data adalah fakta, informasi, 

atau kepterangan. Keterangan yang merupakan bahan baku dalam 

penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan 

untuk mengungkapkan suatu gejala. Mengingat ia masih berwujud 

bahan baku, bahan itu perlu diolah terlebih dahulu agar dapat berguna 

sebagai alat pemecahan masalah atau guna merumuskan kesimpulan-

kesimpulan penelitian.13 

b. Sumber Data 

Menurut asal-muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung 

dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.   

2) Data sekunder 

Sumber sekunder yaitu sumber data tambahan yang 

menurut peneliti menunjang data pokok. Data sekunder ini dapat 

digunakan sebagai pelengkap terhadap informasi yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder juga dapat digunakan 

                                                           
12 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan (Jakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 190. 
13 Ibid, 204. 
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untuk memperkuat penemuan atau pengetahuan yang telah ada,14 

yaitu karya-karya tulis ilmiah yang telah dibuat oleh para peneliti 

atau penulis sebelumnya, dengan tema yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian yang dimaksud di sini adalah cara yang dipakai 

dalam mengumpulkan data. Teknik penelitian sering disebut metode 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari sumber yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan 

sebagainya yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.15 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi atau 

kajian isi (content analysis). Kajian isi adalah teknik apapun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan 

secara objektif dan sistematis. Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah 

metodologi penelitian yang memanfaatkan perangkat prosedur untuk 

menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.16 

 

 

                                                           
14 Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 145.   
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 236. 
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

163. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat mendapatkan uraian yang jelas dari pemaparan karya 

ilmiah ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi 

lima bab sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis akan 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi ini mulai dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, pendekatan penelitian, analisis data, telaah hasil penelitian 

terdahulu, serta sistematika pembahasan yang menjadi akhir dari bab ini. 

Bab kedua berisi kajian teori tentang konsep pembelajaran, deskripsi 

kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim dan Kurikulum 2013. 

Bab ketiga adalah bagian yang berisi tentang biografi KH. Hasyim 

Asy’ari, konsep pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab 

Adab al-’Alim wa al-Muta’allim dan konsep pembelajaran dalam Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam 2013. 

Bab keempat berisi tentang relevansi antara konsep pembelajaran 

perspektif KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim 

dengan konsep pembelajaran dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, serta 

menjadi bagian terakhir dalam skripsi ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI TENTANG KONSEP PEMBELAJARAN, DESKRIPSI 

KITAB ADAB AL-‘ALIM WA AL-MUTA’ALLIM DAN KURIKULUM 2013 

A. Konsep 

Konsep berasal dari Bahasa latin conceptum, yang artinya sesuatu yang 

dipahami. Secara garis besar definisi konsep adalah suatu hal umum yang 

menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek situasi, ide, atau akal 

pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan 

memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Pengertian lainnya 

mengenai konsep ialah abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang 

dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep disebut juga sebagai bagian 

dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata konsep berarti rancangan, ide 

atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret, dan gambaran 

mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang 

digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.17 Konsep juga dapat 

diartikan sebagai suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna.18   

B. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut 

keaktifan pendidik menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana 

yang telah diprogramkan. Jadi pembelajaran ialah suatu proses perubahan 

                                                           
17 https://kbbi.web.id/konsep.html, diakses pada 4 Desember 2018. 
18 Farid hasyim, Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Madani, 2015) . 

https://kbbi.web.id/konsep.html
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individu yang berlangsung secara aktif dan integratif melalui pengalaman 

masing-masing individu terhadap lingkungan.19 

Proses pembelajaran peserta didik didorong untuk menemukan sendiri 

dan mentransformasikan informasi komplek, mengecek informasi baru dengan 

yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan atau 

penyesuaian dengan lingkungan tempat tinggal.20Kata belajar dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berusaha memperoleh kepandaian atau 

ilmu.21 Menurut Drs. Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi 

dengan lingkungannya.22 

C. Deskripsi Kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim 

Salah satu karya monumental KH. Hasyim Asy’ari yang berbicara 

tentang pendidikan adalah kitab Adabul ‘Alim wa al-Muta’allim, yang dicetak 

pertama kali pada 1415 H. Sebagaimana umumnya kitab kuning, pembahasan 

terhadap masalah pendidikan lebih ditekankan pada masalah etika. Namun 

demikian, karya tersebut tidak berarti menafikan beberapa aspek pendidikan 

lainnya. Keahliannya dalam bidang hadits ikut pula mewarnai isi kitab 

tersebut. Sebagai bukti adalah dikemukakannya beberapa hadits sebagai dasar 

                                                           
19 Hendri Sujatmiko, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam 

Kurikulum 2013 Di SMP Negeri 239 Jakarta (Perpspektif Pendidikan Multikultural),” (Tesis, UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 38. 
20 Ibid. 
21 https://kbbi.web.id/belajar.html, diakses pada 4 Desember 2018. 
22 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 13. 

https://kbbi.web.id/belajar.html
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dari penjelasannya, di samping beberapa ayat Al-Qur’an dan pendapat para 

ulama.23 

Penyusunan karya ini boleh jadi didorong oleh situasi pendidikan yang 

pada saat itu mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, dari 

kebiasaan lama (tradisional) yang sudah mapan ke dalam bentuk baru (modern) 

akibat dari pengaruh sistem pendidikan Barat (imperialis Belanda) diterapkan 

di Indonesia. Karya KH. Hasyim Asy’ari ini merujuk pada kitab-kitab yang 

ditelaahnya dari berbagai ilmu yang langsung diterima dari para gurunya 

ditambah dengan berbagai pengalaman yang pernah dijalaninya. Beliau 

memulai tulisannya dengan sebuah pendahuluan yang menjadi pengantar bagi 

pembahasan selanjutnya. Kitab tersebut terdiri dari delapan bab, yaitu (l) 

Keutamaan ilmu dan ilmuwan serta keutamaan belajar mengajar, (2) Etika 

yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar, (3) Etika peserta didik 

terhadap pendidik, (4) Etika peserta didik terhadap pelajaran dan hal-hal yang 

harus dipedomani bersama pendidik, (5) Etika yang harus dipedomani seorang 

pendidik, (6) Etika pendidik ketika dan akan mengajar, (7) Etika pendidik 

terhadap peserta didiknya, dan (8) Etika terhadap buku, alat untuk memperoleh 

pelajaran, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dari delapan bab tersebut 

dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu (1) Signifikansi 

pendidikan, (2) Tugas dan tanggung jawab seorang peserta didik, (3) Tugas 

                                                           
23 Syamsul Kurniawan, Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2013), 211. 
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dan tanggung jawab seorang pendidik, dan (4) Etika terhadap buku, alat untuk 

memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya.24 

Karya ini merupakan rangkuman dari tiga kitab yang membahas tentang 

pendidikan Islam, yaitu Ta’lim Muta’allim karya Syaikh Burhanuddin al-

Zarnuji, Adabul Mu’allim karya Syaikh Muhammad bin Sahnun dan 

Tadzkiratul Shaml wal Mutakallim karya Syaikh ibnu Jama’ah. Pada bagian 

akhir kitab, diberi komentar singkat (endorsmen) oleh Syaikh Sa’id bin 

Muhammad al-Yamani, Syaikh Abdul Hamid Sinbal Hadidi, Syaikh Hasan bin 

Said al-Yamani, Syaikh Muhammad Ali bin Said al-Yamani. Karya ini selesai 

ditulis pada hari Minggu tanggal 22 Jumadil Tsani 1343 H/1924 M.25  

D. Kurikulum 2013 

Kata “kurikulum” sudah dikenal orang sejak ratusan tahun yang lalu. 

Secara etimologis, kata “kurikulum” berasal dari Bahasa latin yang kata 

dasarnya adalah curere, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh para 

pelari dari mulai start sampai finish. Kata ini digunakan untuk memberi nama 

lapangan perlombaan lari. Karena dipakai untuk sebuah perlombaan, pada 

lapangan tersebut terdapat garis “start” dan batas “finish”, untuk 

menunjukkan tempat memulai dan mengakhiri perlombaan. Dalam 

perkembangannya, kata ini kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan. Di dunia 

                                                           
24 Ibid, 211-212. 
25 Mukani, Berguru Ke Sang Kiai, Pemikiran Pendidikan KH. M. Hasyim Asy’ari 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 90. 
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pendidikan penggunaan kata kurikulum menjadi jauh lebih popular jika 

dibandingkan dengan sebelumnya.26 

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai 

bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan 

dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma berlaku yang dijadikan 

pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta 

didik untuk mencapai tujuan pendidikan.27 

Membahas tentang kurikulum, dunia pendidikan di Indonesia telah 

berulangkali berganti model kurikulum. Pergantian kurikulum pendidikan di 

Indonesia yang kesekian kali atau mungkin menjadi yang terakhir kali adalah 

Kurikulum 2013. Diterapkannya Kurikulum 2013 secara terbatas pada sekolah 

perintis dilakukan pada pertengahan tahun 2013, dilatar belakangi hal-hal yang 

telah di sebutkan pada latar belakang di atas. Selain itu Kurikulum 2013 

dibentuk karena adanya beberapa kelemahan yang ditemukan dalam KTSP 

2006.28 Meskipun kurikulum pendidikan di Indonesia telah berganti beberapa 

kali namun kurikulum baru merupakan pengembangan dalam 

menyempurnakan kurikulum lama yang dirasa belum efektif. 

Adapun Kurikulum 2013 tidak hanya menitik beratkan pendidikan 

berbasis kompetensi saja, melainkan memasukkan nilai-nilai karakter bangsa 

ke dalam bagian penting dari proses pendidikan. Sehingga pendidikan pada 

Kurikulum 2013 ini berbasis karakter juga berbasis kompetensi. Dalam 

                                                           
26 Agustinus Hermino, Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter. Konsep, Pendekatan, dan 

Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 30. 
27 Darkir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 4. 
28 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), 60. 
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berkembangan berikutnya sejak wacana perubahan dan pengembangan 

Kurikulum 2013 digulirkan, telah muncul berbagai tanggapan dari berbagai 

kalangan, baik yang pro maupun yang kontra.29 

Menghadapi berbagai tanggapan tersebut, terutama “nada miring” dari 

yang kontra terhadap perubahan kurikulum; Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Muhammad Nuh dalam berbagai kesempatan menegaskan 

perlunya perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013. Mendikbud 

mengungkapkan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum harus 

senantiasa disesuaikan dengan tuntunan zaman.30 

 

                                                           
29 Ibid, 59. 
30 Ibid, 60. 
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BAB III 

BIOGRAFI KH. HASYIM ASY’ARI, KONSEP PEMBELAJARAN 

PERSPEKTIF KH. HASYIM ASY’ARI DALAM KITAB ADAB AL-‘ALIM 

WA AL-MUTA’ALLIM DAN KONSEP PEMBELAJARAN DALAM 

KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2013 

A. Biografi KH. Hasyim Asy’ari 

Nama lengkap KH. Hasyim Asy’ari adalah Muhammad Hasyim Asy’ari 

ibn ‘Abd al-Wahid ibn ‘Abd al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran 

Benowo ibn Abdur ar-Rohman yang dikenal dengan Jaka Tingkir, Sultan 

Hadiwijaya ibn Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Abd al-Fatih ibn Maulana Ishaq 

dari Raden Ainul Yaqin disebut Sunan Giri.31 Beliau dilahirkan pada 14 

Februari 1871, di Pesantren Gedang, Desa Tambakrejo, sekitar dua kilometer 

ke arah utara Kota Jombang, Jawa Timur. Ayahnya, Asy’ari, adalah pendiri 

Pesantren Keras di Jombang, sementara kakeknya, Kiai Usman, adalah kiai 

terkenal dan pendiri Pesantren Gedang yang didirikan pada akhir abad ke-l9. 

Selain itu, moyangnya, Kiai Sihah, adalah pendiri Pesantren Tambakberas, 

Jombang. Wajar saja apabila K.H. Hasyim Asy‘ari menyerap lingkungan 

agama dari lingkungan pesantren keluarganya dan mendapatkan ilmu 

pengetahuan agama Islam. Ayah K.H. Hasyim Asy‘ari sebelumnya merupakan 

santri terpandai di Pesantren Kiai Usman. Ilmu dan akhlaknya sangat 

mengagumkan sang kiai sehingga beliau dinikahkan dengan anaknya Halimah 

(perkawinan merupakan hal yang biasa dilakukan pesantren untuk menjalin 

                                                           
31 Syamsul A’dlom, “Kiprah KH. Hasyim Asy’ari Dalam Mengembangkan Pendidikan 

Agama Islam,” Pusaka, (Juli-Desember, 2014), 15. 
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ikatan antar kiai). Ibu K.H. Hasyim Asy‘ari merupakan anak pertama dari tiga 

saudara laki-laki dan dua perempuan: Muhammad, Leler, Fadil, dan Nyonya 

Arif. Ayah K.H. Hasyim Asy‘ari berasal dari Tingkir dan keturunan Abdul 

Wahid dari Tingkir. Dipercayai bahwa mereka adalah keturunan raja Muslim 

Jawa, Jaka Tingkir, dan raja Hindu Majapahit, Brawijaya VI. Jadi, K.H. 

Hasyim Asy‘ari juga dipercayai merupakan keturunan dari keluarga 

bangsawan.32 

K.H. Hasyim Asy’ari adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara, yaitu 

Nafi'ah, Ahmad, Saleh, Radiah, Hassan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, 

Nahrawi, dan Adnan. Sampai umur lima tahun, beliau dalam asuhan orangtua 

dan kakeknya di Pesantren Gedang. Di pesantren ini, para Santri mengamalkan 

ajaran agama Islam dan belajar berbagai cabang ilmu agama Islam. Suasana ini 

tidak diragukan lagi memengaruhi karakter K.H. Hasyim Asy‘ari yang 

sederhana dan rajin belajar. Pada 1876, ketika K.H. Hasyim Asy‘ari berumur 

enam tahun, ayahnya mendirikan Pesantren Keras, sebelah selatan Jombang, 

suatu pengalaman yang kemungkinan besar memengaruhi beliau untuk 

kemudian mendirikan pesantren sendiri. Oleh karena itu, jelaslah bahwa 

kehidupan masa kecilnya di lingkungan pesantren berperan besar dalam 

pembentukan wataknya yang haus ilmu pengetahuan dan kepeduliannya pada 

pelaksanaan ajaran-ajaran agama dengan baik.33 

Bakat kepemimpinan Kiai Hasyim sudah tampak sejak masa kanak-

kanak. Ketika bermain dengan teman-teman sebayanya, Hasyim kecil selalu 

                                                           
32 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 203-204. 
33 Ibid, 204-205. 
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menjadi penengah. Jika melihat temannya melanggar aturan permainan, Beliau 

akan menegumya. Dia membuat temannya senang bermain karena sifatnya 

yang suka menolong dan melindungi sesama. Selain itu, sejak kecil Kiai 

Hasyim juga sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya. Pada usia 13 

tahun, dia sudah bisa membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih 

besar (senior) darinya. Beliau juga dikenal rajin bekerja. Watak kemandirian 

yang ditanamkan sang kakek (Kiai Utsman), mendorongnya untuk berusaha 

memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Itu 

sebabnya, Hasyim selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari 

nafkah dengan bertani dan berdagang. Hasilnya kemudian dibelikan kitab dan 

digunakan untuk bekal menuntut ilmu.34 

Pada usia 15 tahun, Hasyim remaja meninggalkan kedua orangtuanya 

untuk berkelana memperdalam ilmu pengetahuan. Mula-mula beliau menjadi 

santri di Pesantren Wonorejo Jombang, lalu Pesantren Wonokoyo Probolinggo, 

kemudian Pesantren Langitan Tuban, dan Pesantren Trenggilis Surabaya. 

Belum puas dengan ilmu Yang diperolehnya, Hasyim melanjutkan menuntut 

ilmu ke Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan K.H. 

Kholil yang dikenal sangat alim. Setelah lima tahun menuntut ilrnu di 

Bangkalan, Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di Pesantren Siwalan, 

Panji, Sidoarjo, di bawah bimbingan Kiai Ya’qub yang kelak menjadi 

mertuanya. Beliau menimba ilmu di Pesantren Siwalan selama lima tahun.35 

                                                           
34 Ibid, 205. 
35 Ibid, 205-206. 
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Semangatnya dalam menuntut ilmu membawa dirinya sampai ke tanah 

suci, Makkah. Selama di Makkah, ia berguru kepada sejumlah ulama besar, di 

antaranya Syeikh Syuaib bin Abdurrahman, Syaikh Mahfudzh Al-Tirmasi 

(Tremas, Pacitan), Syaikh Khatib Al-Minangkabawi, Syaikh Ahmad Amin Al-

Athar, Syaikh Ibrahim Arab, Syaikh Said Al-Yamani, Syaikh Rahmatullah, dan 

Syaikh Bafaddhal. Sejumlah Sayyid juga menjadi gurunya, antara lain Sayyid 

Abbas Al-Maliki, Sayyid Sulthan Hasyim Al-Daghistani, Sayyid Abdullah Al-

Zawawi, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atthas, Sayyid Alwi Al-Segaf, Sayyid 

Abu Bakar Syatha Al-Dimyathi, dan Sayyid Husain Al-Habsyi yang saat itu 

menjadi mufti di Makkah. Di antara mereka, ada tiga orang yang sangat 

memengaruhi wawasan keilmuan Kiai Hasyim, yaitu Sayyid Alwi bin Ahmad 

Al-Segaf, Sayyid Husain AI-Habsyi, dan Syaikh Mahfudzh Al-Tirmasi. Pada 

saat tinggal di Makkah ini, Kiai Hasyim dipercaya untuk mengajar di Masjidil 

Haram bersama tujuh ulama Indonesia lainnya, seperti Syaikh Nawawi Al-

Bantani dan Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selama di Makkah, 

beliau mempunyai banyak murid yang berasal dari berbagai negara. Di 

antaranya ialah Syaikh Sa’dullah Al-Maimani (mufti di Bombay, India), 

Syaikh Umar Hamdan (ahli hadis di Makkah), Al-Syihab Ahmad ibn Abdullah 

(Syiria), K.H. Abdul Wahab Hasbullah (Tambakberas, Jombang), K.H. R 

Asnawi (Kudus), K.H. Dahlan (Kudus), K.H. Bisri Syansuri (Denanyar, 

Jombang), dan K.H. Shaleh (Tayu).36 

                                                           
36 Ibid, 206. 
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K.H. Hasyim Asy’ari dikenal sebagai seorang pendidik sejati. Hampir 

sepanjang hidupnya, beliau mengabdikan diri pada lembaga pendidikan, 

terutama di Ponpes Tebuireng, Jombang. Saat ini, Ponpes Tebuireng diasuh 

oleh cucunya, yaitu K.H. Sholahuddin bin Wahid bin Hasyim, yang akrab 

disapa dengan Gus Sholah. Gus Sholah adalah adik kandung K.H. 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan presiden RI keempat. Pada tahun 

1899, Kiai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh 

Tebuireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat Pabrik Gula Cukir, 

pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870. Dukuh Tebuireng terletak di arah 

timur Desa Keras, kurang lebih berjarak satu kilometer. 

Awalnya, banyak tantangan dari masyarakat atas usahanya. Bahkan 

beberapa temannya berpendapat bahwa daerah itu tidak cocok untuk didirikan 

pesantren, karena di tempat itulah bercokol berbagai kemaksiatan, seperti 

perampokan, perjudian, dan perzinaan. Namun dengan semangat yang tinggi 

dan tidak kenal lelah, kiai Hasyim pun terus berjuang.37 Di sana beliau 

membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu sebagai tempat tinggal. 

Dari bangunan kecil inilah embrio Pesantren Tebuireng dimulai. Bagian depan 

dari bangunan bambu ini digunakan oleh Kiai Hasyim sebagai tempat mengajar 

dan shalat berjamaah, sedangkan bagian belakang dijadikan tempat tinggal. 

Pada awal berdiri, jumlah santri yang belajar baru delapan orang, dan tiga 

bulan kemudian bertambah menjadi 28 orang.38 

                                                           
37 Muhammad Tholhah Hasan, Khazanah Khatulistiwa. Potret Kehidupan dan Pemikiran 

Kiai-Kiai Nusantara (Jogjakarta: Arti Bumi Intaran, 2009), 12. 
38 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 207. 
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Selain ahli dalam bidang agama, Kiai Hasyim juga ahli dalam mengatur 

kurikulum pesantren, mengatur strategi pengajaran. Di dunia pendidikan, 

beliau adalah seorang pendidik yang sulit dicari tandingannya. Beliau 

menghabiskan waktu dari pagi hingga malam untuk mengajar para santrinya. 

kegiatan mengajar beliau mulai pada pagi hari, selepas memimpin shalat 

subuh. beliau mengajarkan kitab kepada para santri hingga menjelang matahari 

terbit. Di antara kitab yang diajarkan setelah subuh adalah al-Tahrir dan Al-

Syifa fi Huquq al-Musthafa karya al-Qadhi ‘Iyadh. Kemudian setelah 

menunaikan shalat dhuha, Kiai Hasyim kembali memberikan pengajaran kitab 

kepada para santrinya. Namun sesi pengajaran pada waktu ini khusus ditujukan 

bagi para santri senior. Kitab yang diajarkannya, antara lain, Kitab al-

Muhaddzab karya Al-Syairazi dan al-Muwatta karya Imam Malik. Pengajian 

untuk santri senior ini biasanya berakhir pada pukul 10.00. Selepas shalat 

zhuhur beliau mengajar lagi sampai menjelang waktu ashar. Kegiatan mangajar 

ini ia lanjutkan setelah shalat ashar hingga menjelang maghrib. Kitab yang 

diajarkan adalah Fath al-Qarib. Pengajian ini wajib diikuti semua santri tanpa 

terkecuali. Hingga akhir hayatya, kitab ini secara kontinu dibaca setiap selesai 

shalat asar. Kegiatan mengajar para santrinya, baru beliau mulai kembali 

setelah shalat isya. Beliau mengajar di masjid sampai pukul sebelas malam. 

Materi yang biasa diajarkan adalah ilmu tasawuf dan tafsir. Di bidang tasawuf, 

beliau membacakan kitab Ihya‘ Ulum al-Din karya Imam Al-Ghazali, dan 

untuk tafsir adalah Tafsir Al-Quran al-Adzim karya Ibnu Katsir.39 

                                                           
39 Ibid, 207-208. 
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Perihal menjalankan praktik ibadah, Kiai Hasyim senantiasa 

membimbing para santrinya. Ini terlihat dalam rutinitas harian beliau yang 

kerap berkeliling pondok pada dini hari hanya unruk membangunkan para 

santri agar segera mandi atau berwudhu guna melaksanakan shalat tahajud dan 

shalat subuh. Kecintaan Kiai Hasyim pada dunia pendidikan terlihat dari pesan 

yang selalu disampaikan kepada setiap santri yang telah selesai belajar di 

Tebuireng. “Pulanglah ke kampungmu. Mengajarlah di sana, minimal 

mengajar ngaji,” demikian isi pesan Kiai Hasyim kepada para santrinya.40 

Sejak awal berdirinya hingga tahun 1916, Pesantren Tebuireng 

menggunakan sistem pengajaran sorogan dan bandongan. Dalam sistem 

pengajaran ini, tidak dikenal yang namanya jenjang kelas. Kenaikan kelas 

diwujudkan dengan bergantinya kitab yang telah selesai dibaca (khatam). 

Materinya pun hanya berkisar pada materi pengetahuan agama Islam dan 

Bahasa Arab. Bahasa pengantarnya adalah Bahasa Jawa dengan huruf pegon 

(tulisan Arab berbahasa Jawa). Seiring perkembangan waktu, sistem dan 

metode pengajaran pun ditambah, di antaranya dengan menambah kelas 

musyawarah sebagai kelas tertinggi. Santri yang berhasil masuk kelas 

musyawarah jumlahnya sangat kecil, karena seleksinya sangat ketat.41  

Baru kemudian pada 1916. KH. Ma’shum Ali salah seorang menantu 

Kiai Hasyim mengenalkan sistem klasikal (madrasah). Mulai tahun itu juga, 

Madrasah Tebuireng membuka tujuh jenjang kelas dan dibagi menjadi dua 

tigkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan sifir awal dan sifir tsani, yaitu 

                                                           
40 Ibid, 208. 
41 Ibid, 208-209. 
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masa persiapan untuk dapat memasuki madrasah lima tahun berikutnya. Para 

peserta sifir awal dan sifir tsani dididik secara khusus untuk memahami bahasa 

Arab sebagai landasan penting bagi pendidikan madrasah lima tahun. Mulai 

tahun 1919, Madrasah Tebuireng secara resmi diberi nama Madrasah Salafiyah 

Syafi’iyah. Kurikulumnya ditambah dengan materi Bahasa Indonesia 

(Melayu), matematika, dan geografi. Lalu pada 1926, pelajaran ditambah 

dengan pelajaran Bahasa Belanda dan Sejarah.42 

Tanggal 31 Januari 1926, bersama dengan tokoh-tokoh Islam nasional, 

KH Hasyim Asy’ari mendirikan Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan 

ulama. Organisasi ini pun berkembang dan banyak anggotanya. Pengaruh KH. 

Hasyim Asy’ari pun semakin besar dengan mendirikan organisasi NU, bersama 

teman-temannya. Itu dibuktikan dengan dukungan dari ulama di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur. KH. Hasyim Asy’ari dikenal sebagai salah seorang pendiri 

NU (Nahdatul Ulama). Pada masa pendudukan Jepang, Hasyim Asy’ari pernah 

ditahan selama 6 bulan, karena dianggap menentang penjajahan jepang di 

Indonesia. Karena tuduhan itu tidak terbukti, ia dibebaskan dari tahanan, atas 

jasa-jasanya dalam perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang, Hasyim 

Asy’ari dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden RI. 

Pada tahun 1926, KH Hasyim Asy’ari mendirikan partai Nahdatul Ulama 

(NU). Sejak didirikan sampai tahun 1947 Rais ‘Am (ketua umum) dijabat oleh 

KH. Hasyim Asy’ari, Ia pernah menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama 

pada zaman pendudukan Jepang untuk wilayah Jawa dan Madura.  Hasyim 

                                                           
42 Ibid, 209. 
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Asy’ari wafat pada tahun 1947 di Tebuireng, Jombang Jawa Timur. Hampir 

seluruh waktunya diabdikan untuk kepentingan agama dan pendidikan.43 

B. Konsep Pembelajaran Perspektif KH. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adab 

al-‘Alim wa al-Muta’allim 

Ada beberapa bentuk proses kegiatan pembelajaran yang telah 

dirumuskan oleh KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-’Alim wa al-

Muta’allim. Berbagai bentuk aktivitas yang ada dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut merupakan realita yang telah dilakukan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada 

pendidikan di pondok pesantren yang diasuhnya. Tentunya dalam setiap 

langkah pembelajaran yang dilakukan dan ditulis KH. Hasyim Asy’ari dalam 

karyanya tidak lepas dari ruang lingkup koridor etika Islam yang menjadi titik 

tekannya. Hal tersebut dikarenakan pondok pesantren merupakan suatu 

lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan 

intelektualitas semata, tetapi juga menekankan pembentukan karakter atau 

ruhaniah yang berpedoman pada syariat Islam. Adapun bentuk-bentuk 

pembelajaran yang telah ditulis oleh KH. Hasyim Asy’ari meliputi: 

1. Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-

‘Alim wa al-Muta’allim secara umum bertujuan: 

a. Membentuk kepribadian atau tata-krama peserta didik, pembentukan 

tata-krama ini terlihat dari ajaran KH. Hasyim Asy’ari yang 

                                                           
43 Ibid, 210-211. 
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mengharuskan peserta didik selalu mengedepankan tata-krama dan 

menjaga sopan santun ketika berada di tempat belajar.44 

b. Mengembangkan intelektualitas peserta didik dengan 

mengarahkannya untuk mempelajari materi suatu bidang studi secara 

bertahap dan maksimal, kemudian beralih pada materi di jenjang 

bidang studi berikutnya ketika sudah mampu menguasai materi studi 

pada jenjang sebelumnya.45 

c. Menjadikan manusia yang hidupnya ditujukan sebagai sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga ditujukan untuk 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan tersebut dapat 

tertanam melalui pembiasaan pembelajaran yang diawali dengan 

meluruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah SWT.46 

d. Mampu mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam yang diperoleh saat 

aktivitas pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari secara 

konsisten.47 

2. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab 

Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim meliputi: 

                                                           
44 KH. Hasyim Asy’ari, Adab al-’Alim wa al-Muta’allim (Jombang: Maktabah Turots Islami 

Tebuireng, TT), 49-50. 
45 Ibid, 44. 
46 Ibid, 25. 
47 KH. Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren (Adab al-’Alim wa al-

Muta’allim), Terj. Rosidin (Tangerang: Tira Smart, 2017), 10. 
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a. Ilmu Tauhid yang berhubungan dengan Dzat Allah, ilmu Tauhid yang 

berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ilmu Fiqih, dan ilmu 

Tasawwuf.48 

b. Tafsir al-Qur’an dan Ulumul Qur’an; Hadits dan Ulumul Hadits; 

Aqidah dan Ushul Fiqih; Nahwu dan Sharaf. Dimulai dari kitab matan 

(ringkasan) hingga kitab syarah (kitab penjelas).49 

3. Strategi Pembelajaran 

Strategi yang diterapkan oleh KH. Hasyim Asy’ari dalam 

pelaksanaan pembelajaran tidak disebutkan pada suatu nama strategi 

tertentu, namun dapat dikelompokkan dalam strategi-strategi yang secara 

umum meliputi: 

a. Strategi dalam membangun karakter 

1) Menjaga sopan santun ketika berada di tempat belajar. 

Memperhatikan norma kesopanan yang ada di tempat belajar harus 

dilakukan oleh peserta didik. Hal demikian akan membuat situasi 

belajar berjalan baik dan kondusif.50 

2) Ketika peserta didik meminta penjelasan kepada pendidik, 

hendaknya peserta didik harus mengutarakannya dengan tutur kata 

yang baik dan lembut.51 

                                                           
48 KH. Hasyim Asy’ari, Adab al-’Alim wa al-Muta’allim (Jombang: Maktabah Turots Islami 

Tebuireng, TT), 43. 
49 Ibid, 44. 
50 Ibid, 49-50. 
51 Ibid, 50-51. 
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3) Menghindari bersenda-gurau, pendidik perlu menghindari perilaku 

yang banyak bergurau ketika pembelajaran, karena hal demikian 

dapat mengurangi wibawa seorang pendidik.52 

4) Berkata jujur perihal pengetahuan atau keilmuan yang dimiliki. 

Pendidik mengatakan yang sesungguhnya kepada peserta didik 

ketika belum mengetahui dan belum bisa menjawab pertanyaan 

dari peserta didik.53 

5) Menjaga etika ketika akan menemui pendidik. Peserta didik 

memperhatikan tata-krama ketika hendak menemui pendidik; baik 

dari segi waktu, tempat maupun tata cara menemui pendidik. 

Peserta didik sebainya meminta izin terlebih dahulu sebelum 

memasuki ruangan pribadi yang di dalamnya ada pendidik, baik 

pendidik sedang sendiri maupun bersama orang lain. Jika peserta 

didik meminta izin kepada pendidik, kemudian pendidik 

mengetahui hal itu, namun pendidik tidak memberikan izin, maka 

hendaknya peserta didik pergi meninggalkan ruangan pendidik dan 

tidak mengulangi untuk meminta izin kembali. Adapun saat peserta 

didik merasa ragu apakah pendidik mengetahui dirinya, peserta 

dapat melakukan pengulangan permohonan izin kepada pendidik 

yang tidaklah lebih dari tiga kali.54 

6) Berbicara dengan baik ketika tidak sependapat dengan pendidik. 

Ketika peserta didik tidak sependapat dengan pendidik, maka 

                                                           
52 Ibid, 51. 
53 Ibid, 77. 
54 Ibid, 32. 
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sebaiknya tidak menampilkan sikapnya secara terang-terangan, 

melainkan tetap memperhatikan tata-krama.55 

7) Bertutur kata dan bersikap terpuji kepada peserta didik. Pendidik 

tampil di depan peserta didik dengan tutur kata yang ramah, 

ekspresi muka yang cerah dan sikap kasih sayang.56 

b. Strategi terkait proses pembelajaran 

1) Mengutamakan atau mendahulukan belajar ilmu (bidang studi) 

yang berhukum fardhu ‘ain. Ada empat mata pelajaran yang 

hendaknya terlebih dahulu dipelajari oleh peserta didik di awal 

studinya, yaitu: ilmu Tauhid yang berhubungan dengan Dzat Allah, 

ilmu Tauhid yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ilmu Fiqih, 

dan ilmu Tasawwuf.57 

2) Mempelajari bidang studi secara bertahap hingga mampu 

menguasai. Peserta didik mempelajari al-Qur’an hingga mampu 

membaca al-Qur’an dengan baik dan benar. Kemudian diikuti oleh 

belajar tafsir al-Qur’an dan Ulumul Qur’an; Hadits dan Ulumul 

Hadits; Aqidah dan Ushul Fiqih; Nahwu dan Sharaf. Dimulai dari 

kitab matan (ringkasan) hingga kitab syarah (kitab penjelas).58 

Adapun dalam melaksanakan pencarian ilmu, KH. Hasyim Asy’ari 

sendiri menerapkan filosofi Jawa, yaitu luru ilmu kanti lelaku dan 

santri kelana. Kedua filosofi itu menggambarkan bahwa mencari 

                                                           
55 Ibid, 36-37. 
56 Ibid, 94-95. 
57 Ibid, 43. 
58 Ibid, 44. 
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ilmu harus mengutamakan proses yang dijalani, bukan 

memfokuskan diri kepada hasil yang diperoleh.59 

3) Menghindari perselisihan pendapat dalam suatu bidang studi. Pada 

tingkatan awal pembelajaran, peserta didik perlu menghindari 

perselisihan pendapat di antara para ulama’ secara mutlak, baik 

dalam bidang studi ‘aqliyah (bidang studi non-agama) maupun 

sam’iyyah (bidang studi agama), karena hal itu akan 

membingungkan pikiran dan akalnya. Sebaiknya pelajar terlebih 

dahulu harus benar-benar menguasai satu kitab dalam satu bidang 

studi.60 

4) Mengoreksi materi pelajaran sebelum dihafalkan. Mengoreksi 

terlebih dahulu bacaan yang akan dihafalkan perlu dilakukan 

peserta didik. Pengoreksian tersebut dapat dilakukan peserta didik 

dengan pendidik maupun kepada orang yang berkompeten. Setelah 

itu peserta didik menghafalkannya dengan hafalan yang kuat, 

kemudian mengulang-ulang hafalannya dengan pengulangan yang 

rutin.61 Berbicara perihal menghafal yang merupakan salah satu 

aktivitas belajar, dapat menjadikan materi-materi yang telah 

dipelajari peserta didik tertanam dan tetap teringat dalam 

pikirannya. Melalui hafalan, seseorang dapat dengan mudah 

mereproduksi pengetahuan yang dimiliki jika sewaktu-waktu 

                                                           
59 Mukani, Berguru Ke Sang Kiai, Pemikiran Pendidikan KH. M. Hasyim Asy’ari 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 52-53. 
60 KH. Hasyim Asy’ari, Adab al-’Alim wa al-Muta’allim (Jombang: Maktabah Turots Islami 

Tebuireng, TT), 45. 
61 Ibid, 46. 
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dibutuhkan. Cara menghafal yang efektif adalah dengan memahami 

materi terlebih dahulu.62 

5) Memberi catatan hal-hal yang penting pada buku pelajaran. 

Apabila peserta didik menjelaskan kitab-kitab ringkasan yang 

dihafalkan dan menandai bagian-bagian yang sulit maupun materi-

materi pelajaran yang penting. Maka, sebaiknya peserta didik 

berpindah pada kitab-kitab yang isinya lebih luas, disertai belajar 

yang rutin dan memberi keterangan (catatan kaki) ketika membaca 

atau mendengar materi-materi pelajaran yang bagus, permasalahan 

yang rumit dan langka, solusi atau jawaban dari masalah-masalah 

yang rumit tersebut, dan perbedaan di antara hukum-hukum yang 

kelihatan mirip dari keseluruhan bidang studi.63 

6) Memanfaatkan waktu untuk belajar. Peserta didik harus 

memanfaatkan waktu luangnya untuk bersemangat memperdalam 

pengetahuannya dalam menuntut ilmu. Ada hal yang perlu 

diperhatikan peserta didik dan tidak sepatutnya dilakukan, yaitu 

memandang dirinya telah sempurna dan merasa cukup atas ilmu 

yang telah dimiliki, serta merasa dirinya tidak lagi membutuhkan 

tuntunan pendidik.64 

7) Mengikuti kegiatan belajar sebanyak mungkin. Semaksimal 

mungkin peserta didik berusaha menghadiri halaqah (tempat 

                                                           
62 Marita Lailia Rahman, “Konsep Belajar Menurut Islam,” Al Murabbi, 2 (Januari, 2016), 

236. 
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pembelajaran) pendidik, baik halaqah untuk memberi pelajaran, 

maupun untuk membacakan kitab, karena akan menambah 

kebaikan, ilmu pengetahuan, tata-krama, dan kemuliaan peserta 

didik.65 

8) Bertanya dan meminta penjelasan tentang materi yang belum 

dipahami. Peserta didik tidak boleh malu untuk bertanya maupun 

meminta penjelasan tentang materi pelajaran yang tidak 

dipahami.66 

9) Mentaati aturan yang disepakati dalam kegiatan belajar. Peserta 

didik perlu memperhatikan dan mentaati aturan yang telah dibuat di 

tempat belajar, seperti mematuhi urutan giliran dalam 

mengumpulkan tugas atau yang lainnya.67 Jika proses mencari ilmu 

dilalui dengan mematuhi rambu-rambu (laku-laku) tertentu, maka 

ilmu yang diperoleh akan memiliki nilai lebih (barakah) dan 

manfaat.68 

10) Mengajar dalam kondisi yang kurang baik. Sebaiknya pendidik 

tidak melakukan aktivitas mengajar dalam keadaan sangat lapar 

atau haus, ketika sedih, marah, mengantuk, serta ketika suhu udara 

sangat dingin maupun panas.69  

                                                           
65 Ibid, 48. 
66 Ibid, 50-51. 
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68 Mukani, Berguru Ke Sang Kiai, Pemikiran Pendidikan KH. M. Hasyim Asy’ari 
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11) Memposisikan tempat duduk yang dapat dilihat oleh peserta didik. 

Pendidik perlu memperhatikan perihal posisi tempat duduk yang 

sekiranya dapat dilihat oleh seluruh peserta didik.70 

12) Mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdo’a. Hendaknya 

pendidik mengawali pembelajarannya dengan membaca ayat al-

Qur’an untuk mendapatkan berkah dan kebaikan. Setelah itu 

pendidik berdo’a untuk dirinya, seluruh peserta didik dan seluruh 

umat Islam. Kemudian mendo’akan orang yang mewakafkan jika 

tempat belajar tersebut merupakan tempat wakaf. Tidak lupa juga 

membaca Ta’awudz, Basmalah, Hamdalah, Shalawat kepada Nabi 

Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan para pemimpin umat 

Islam.71 

13) Mendahulukan materi pelajaran yang mulia dan paling penting. 

Apabila pelajaran yang disampaikan oleh pendidik beraneka-

ragam, maka pendidik sebaiknya mendahulukan pelajaran yang 

paling mulia dan paling penting. Setelah itu, dilanjutkan dengan 

pelajaran yang cukup penting dan mulia. Adapun pelajaran tersebut 

berupa Tafsir al-Qur’an, Hadits, Ushuluddin (Aqidah), Ushul Fiqih, 

kitab-kitab Madzhab, Nahwu, dan mengakhiri pelajaran dengan 

kitab-kitab Tasawwuf yang dapat melunakkan hati peserta didik, 

sehingga peserta didik mampu mengambil manfaat untuk 
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menyucikan hati.72 Meskipun mata pelajaran yang perlu 

didahulukan sesuai dengan yang tercantum di atas, namun pada 

awal pembelajaran materi yang harus diberikan kepada peserta 

didik terlebih dahulu adalah Tauhid, karena mengingat materi ini 

termasuk salah satu dari beberapa materi penting dan merupakan 

fondasi dari materi pembelajaran yang lain. Kualitas pemahaman 

peserta didik dan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari sangat 

tergantung dari keberhasilan dalam pemberian materi ini. Oleh 

karena itu, di dalam materi tauhid sangat ditekankan kepada 

pemahaman yang komprehensif terhadap substansi kalimat laa 

ilaaha illa allah dan kalimat syahadat.73  

14) Mengajarkan materi pelajaran sesuai kebutuhan. Dalam mengajar 

pendidik harus memperhatikan sejauh mana materi pelajaran 

tersebut perlu diajarkan. Pendidik tidak boleh menyampaikan 

materi pelajaran yang belum jelas kebenarannya, terutama dalam 

masalah agama. Ketika mengajar pendidik harus menyampaikan 

materi pelajaran secara baik dan tidak ‘setengah-setengah’. 

Pendidik juga tidak diperbolehkan menunda untuk memberikan 

jawaban atas suatu pertanyaan pada pertemuan berikutnya jika 

pendidik sudah mengetahui jawabannya.74 

                                                           
72 Ibid, 73-74.  
73 Mukani, “Pendidikan Karakter Perspektif KH. Hasyim Asy’ari,” Madinah, 1 (Juni, 2014), 

41. 
74 KH. Hasyim Asy’ari, Adab al-’Alim wa al-Muta’allim (Jombang: Maktabah Turots Islami 

Tebuireng, TT), 74. 
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15) Mengajarkan materi pelajaran dengan menarik dan tidak 

membosankan. Pendidik sebaiknya tidak menjelaskan pelajaran 

secara panjang lebar yang membosankan bagi peserta didik, 

ataupun sebaliknya, memberi penjelasan terlalu singkat yang tidak 

bisa dipahami. Pendidik perlu memperhatikan kebaikan peserta 

didik ketika memberi materi pelajaran secara panjang lebar. Tidak 

diperkenankan pendidik mengajarkan materi pelajaran di luar 

kebutuhan (tidak pada tempatnya). Tidak diperbolehkan juga untuk 

menyegerakan atau menunda memberikan suatu ilmu, kecuali dapat 

menimbulkan manfaat.75 

16) Menyampaikan pelajaran dengan suara yang sewajarnya namun 

tetap bisa didengar. Sebaiknya pendidik menyampaikan materi 

pelajaran dengan suara yang tidak melebihi kebutuhan, sehingga 

tidak mengganggu tempat belajar (kelas) lain. Pendidik cukup 

menyampaikannya dengan suara yang dapat didengar jelas oleh 

seluruh peserta didik.76  

17) Tidak terlalu cepat dalam menyampaikan materi pelajaran. Tidak 

diperbolehkan pendidik berbicara terlalu cepat ketika mengajar, 

sebaiknya pendidik berbicara secara pelan-pelan agar ada 

kesempatan untuk berpikir bagi pendidik maupun peserta didik 

yang mendengarkannya. Dalam hadits diriwayatkan bahwa sabda 

Nabi Saw adalah terpisah-pisah, sehingga ada jeda waktu bagi 

                                                           
75 Ibid. 
76 Ibid, 74-75. 
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orang yang mendengarnya untuk memahami sabda beliau. Nabi 

Saw juga mengulang-ulang sabda beliau sebanyak tiga kali agar 

bisa dipahami (dengan baik).77   

18) Menjaga tempat belajar agar tetap kondusif. Pendidik hendaknya 

menjaga tempat belajar dari kegaduhan, karena kegaduhan dapat 

menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami maksud dari 

materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Selain itu, 

pendidik juga perlu untuk menjaga tempat belajar dari beraneka 

ragamnya pembahasan yang tidak ada keterkaitan atau 

kesinambungannya dengan materi pelajaran.78 

19) Menjadi penengah (fasilitator) diskusi. Pendidik mengingatkan 

para hadirin akan makruhnya bertengkar, terutama ketika sudah 

jelas mana yang benar, karena tujuan pembelajaran adalah mencari 

kebenaran, membersihkan hati dan mendapatkan manfaat ilmu. 

Pendidik juga perlu mengingatkan dengan keras kepada peserta 

didik yang berlebihan ketika membahas ilmu. Perilaku berlebihan 

dalam membahas ilmu itu seperti; tidak mau sadar ketika sudah 

jelas mana yang benar, banyak berteriak tanpa ada manfaat, 

berakhlak tercela kepada peserta didik lain, dan berlaku sombong 

di tempat belajar.79 Adapun bentuk pelaksanaan diskusi di atas 

sejalan dengan pengertian yang dijelaskan oleh Abu Ahmadi, 

bahwa Metode Diskusi adalah suatu kegiatan kelompok dalam 

                                                           
77 Ibid, 75. 
78 Ibid. 
79 Ibid, 76. 
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memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Dan diskusi 

tidak sama dengan berdebat, diskusi selalu diarahkan kepada 

pemecahan masalah yang menimbulkan berbagai macam pendapat 

dan akhirnya diambil suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh 

anggota dalam kelompoknya.80 

20) Memperhatikan waktu kedatangan dan kepulangan. Pendidik 

hendaknya memperhatikan waktu dirinya datang di tempat belajar, 

maupun saat jam kepulangan. Hal ini dilakukan demi memberi 

manfaat dan kemudahan kepada peserta didik maupun pendidik 

sendiri.81  

21) Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a. Pendidik menutup 

kegiatan pembelajaran dengan berdo’a bersama. Setelah itu 

pendidik berdiam sejenak ketika peserta didik sudah beranjak 

pulang. Perbuatan tersebut dilakukan untuk menghindari berdesak-

desakan dengan peserta didik dan untuk mengantisipasi jika ada 

dari peserta didik yang masih memiliki keinginan untuk bertanya 

kepada pendidik.82 

22) Pendidik tidak mengajarkan suatu mata pelajaran yang bukan 

bidang keahliannya. Pendidik juga tidak boleh menyebutkan ilmu 

yang tidak dia ketahui, karena yang demikian itu termasuk 

bermain-main dalam agama dan merendahkan manusia. Dampak 

                                                           
80 Muhamad Faiz Amiruddin, “Konsep Pendidikan Islam Menurut KH. Hasyim Asy’ari,” 

Dirasah, 1 (Februari, 2018), 27. 
81 Ibid, 78.  
82 Ibid, 79. 
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negatif paling ringan dari ketidak-ahlian pendidik adalah para 

peserta didik kehilangan pegangan, karena ketiadaan orang yang 

bisa dijadikan rujukan oleh peserta didik ketika terjadi perselisihan 

(pendapat), karena sesungguhnya pendidik sendiri tidak 

mengetahui siapa yang benar, sehingga perlu dibela, dan tidak 

mengetahui siapa yang salah, sehingga dapat dihalangi.83 

c. Strategi terkait komunikasi serta interaksi antara pendidik dan peserta 

didik dalam pembelajaran 

1) Berusaha dan istikharah mencari pendidik yang tepat. 

Mempertimbangkan dalam memilih pendidik; terutama dari segi 

kualitas keagamaan, akhlak dan keilmuannya.84 

2) Mencari pendidik yang kenyang pengalaman ilmu dari para ahli. 

Memilih pendidik yang memiliki banyak pengalaman ilmu yang 

didapat dari banyak tokoh terkemuka. Bukan hanya sekedar 

pendidik yang berpengalaman dari membaca banyak buku.85 

3) Menghormati pemikiran, perkataan, dan perbuatan pendidik. 

Peserta didik hendaknya memandang pendidik dengan penuh 

pemuliaan dan pengagungan; serta berkeyakinan bahwa pendidik 

telah mencapai derajat yang sempurna. Sesungguhnya sikap yang 

demikian itu membuat peserta didik lebih bisa mengambil manfaat 

dari pendidiknya. Abu Yusuf berkata: “Saya mendengar ulama’ 

salaf berkomentar: "Barangsiapa tidak meyakini kemuliaan 

                                                           
83 Ibid, 79-80. 
84 Ibid, 29.  
85 Ibid. 
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pendidiknya, maka dia tidak akan sukses. Peserta didik dilarang 

berbicara kepada pendidik dengan kata sapaan yang tidak sopan 

(misalnya: memakai bahasa Jawa ngoko. Pent.) maupun 

memanggil pendidik dengan nama aslinya. Pelajar hendaknya 

memanggil pendidik dengan sapaan: “Wahai Bapak atau Wahai 

Ustadz”. Begitu juga ketika tidak berada di hadapannya, pelajar 

tidak menyebut nama pendidik, kecuali disertai dengan sebutan 

penghormatan. Misalnya: “Bapak guru... berkata begini”; 

“Ustadz... berkata begini”; “Pendidik kita... berkata seperti ini"; 

dan sebagainya.86  

4) Menunaikan hak-hak pendidik yang menjadi kewajiban peserta 

didik. Mendo’akan pendidik, menghormati keluarga pendidik, 

meneladani tingkah laku dan petunjuknya, berkarakter seperti 

katakter pendidik, selalu patuh kepada pendidik, memelihara 

agama dan ilmu.87 

5) Berprasangka baik kepada pendidik, walaupun pendidik bersikap 

kasar. Peserta didik hendaknya memaknai sikap kasar itu sebagai 

upaya pendidik untuk memperbaiki dirinya. Peserta didik 

hendaknya bersabar atas kekasaran (ketidak-ramahan) maupun 

buruknya akhlak pendidik. Semua itu jangan sampai mencegah 

peserta didik untuk mempergauli maupun meyakini kesempurnaan 

pendidik. Peserta didik hendaknya menakwili atau mengembalikan 

                                                           
86 Ibid, 30. 
87 Ibid, 30-31. 
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perbuatan pendidik demikian dengan sebaik-baiknya bahwa sikap 

pendidik yang sebenarnya (sikap asli pendidik) berbeda dengan 

perbuatan-perbuatan yang ditampilkannya.88 

6) Bersikap senang dan semangat untuk belajar. Peserta didik 

menunjukkan sikap senang dan antusias untuk meraih ilmu dari 

pendidik, walaupun peserta didik sudah mengetahui atau 

menguasai ilmu tersebut.89 

7) Membantu peserta didik dari awal hingga akhir pembelajaran. 

Mulai meluruskan niat peserta didik, memotivasi peserta didik 

hingga menanamkan akhlak terpuji pada diri peserta didik. 

Ketiadaan keikhlasan niat peserta didik hendaknya tidak 

menghalangi pendidik untuk tetap mengajar peserta didik, karena 

bagusnya niat diharapkan bisa lahir dengan sendirinya atas barokah 

ilmu. Tugas pendidik adalah memotivasi peserta didik pemula agar 

memperbaiki niatnya secara bertahap, baik motivasi berupa 

perkataan maupun perbuatan.90 

8) Mempergauli peserta didik dengan penuh kasih sayang dan 

kesabaran. Bergaul dengan peserta didik dengan rasa penuh kasih 

sayang dan bersabar atas perilaku peserta didik yang tidak baik, 

serta berusaha memperbaiki perilaku peserta didik tersebut. 

Pendidik hendaknya memperhatikan kemaslahatan peserta didik 

dan bergaul dengannya seolah-olah bergaul dengan anak kandung 

                                                           
88 Ibid, 31-32. 
89 Ibid, 37. 
90 Ibid, 81-82. 
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sendiri. Cara bergaul yang paling mulia adalah dengan bersikap 

lemah lembut, penuh kasih sayang, berbuat baik, bersabar atas 

kekasaran peserta didik, bersabar atas berbagai kekurangan peserta 

didik yang hampir dimiliki setiap manusia serta buruknya tata-

krama peserta didik pada suatu waktu tertentu.91 

9) Memudahkan peserta didik dalam memahami dan menguasai ilmu. 

Memberi kemudahan kepada peserta didik dengan cara 

menyampaikan pelajaran secara ringan dan mudah dipahami. 

Menjawab pertanyaan peserta didik jika memiliki jawaban 

pertanyaan tersebut dan tidak menyampaikan materi pelajaran yang 

sekiranya belum mampu untuk dikuasai oleh peserta didik.92  

10) Mengajar dengan penuh semangat sesuai keahlian mengajar. 

Pendidik hendaknya bersemangat (antusias) untuk mengajari dan 

memberi pemahaman kepada peserta didik dengan mengerahkan 

segenap daya upaya; menyederhanakan uraian, tidak terlalu banyak 

menjelaskan (materi pelajaran) yang membuat otak peserta didik 

tidak mampu menerimanya; dan tidak lerlalu lebar uraiannya 

sehingga tidak dapat dihafal oleh peserta didik. Pendidik 

hendaknya mengulangi penjelasannya lagi kepada peserta didik 

yang belum memahaminya, dengan niat mencari pahala. Pendidik 

sebaiknya memulai pelajaran dengan memberi gambaran atau 

persepsi awal tentang suatu permasalahan dan menjelaskannya 

                                                           
91 Ibid, 83-84. 
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dengan contoh-contoh serta menyebutkan dalil-dalilnya. Pendidik 

hendaknya membatasi pada memberi persepsi awal dan contohnya 

saja, bagi peserta didik yang belum mahir dalam memahami 

sumber rujukan (referensi) dan dalil materi yang diajarkan; namun 

pendidik sebaiknya menyebutkan sumber rujukan dan dalil materi 

pelajaran, jika peserta didik (dinilai) mampu memahaminya.93 

11) Rajin menguji hafalan dan pemahaman peserta didik. Pada saat-

saat tertentu, pendidik meminta para peserta didik untuk 

mengulangi hafalan-hafalan; menguji pemahamannya tentang 

materi pelajaran yang sudah diajarkan. Jika ada di antara peserta 

didik yang mampu menghafal dan menjawab dengan benar, maka 

pendidik perlu mengapresiasi dan memujinya. Dengan catatan, 

pendidik tidak khawatir akan muncul sikap ‘ujub pada diri peserta 

didik. Sebaliknya pendidik juga perlu untuk menegur atas ketidak 

telitian peserta didik dalam menghafal dan menjawab pertanyaan 

pendidik yang berkaitan dengan pemahaman terhadap materi 

pelajaran. Memberi teguran ini pun dengan catatan bahwa pendidik 

tidak khawatir muncul sikap menjauhnya peserta didik dari 

pendidik. Setelah memberi teguran, pendidik sebaiknya juga 

memberi motivasi kepada peserta didiknya agar lebih giat dan 

semangat untuk meraih cita-cita yang tinggi.94 Berkenaan dengan 

motivasi dalam pembelajaran. Salah satu tugas pendidik dalam 

                                                           
93 Ibid, 85. 
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proses pembelajaran adalah menciptakan lingkungan belajar yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar 

peserta didik adalah kecenderungan peserta didik untuk 

menemukan aktivitas belajar yang bermakna dan berharga sehingga 

peserta didik merasakan keuntungan dari aktivitas belajar tersebut. 

Motivasi belajar peserta didik dibangun dari karakteristik peserta 

didik serta situasi dan kondisi tertentu. Banyak elemen yang 

mempengaruhi motivasi untuk belajar, antara lain perencanaan, 

konsentrasi terhadap tujuan, kesadaran metakognitif terhadap apa 

yang akan dipelajari, aktif mencari informasi-informasi yang baru, 

persepsi-persepsi yang jelas terhadap feedback yang diterima, 

penghargaan dan kepuasan berprestasi, tidak cemas dan takut. 

Motivasi belajar bukan hanya sekedar bagaimana peserta didik 

belajar, tetapi peserta didik yang termotivasi untuk belajar akan 

menggunakan berbagai strategi untuk mencapai prestasi belajar 

yang berkualitas.95 

12) Memilihkan mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan 

peserta didik. Sehingga peserta didik tidak sampai mempelajari 

mata pelajaran yang melebihi kemampuannya.96  

13) Bersikap demokratis, yaitu memberi perlakuan yang sama kepada 

semua peserta didik, tanpa pilih-kasih. Pendidik tidak boleh 

bersikap mengutamakan sebagian peserta didik dalam hal kasih 

                                                           
95 Esa Nur Wahyuni, Motivasi Dalam Pembelajaran (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 38.  
96 KH. Hasyim Asy’ari, Adab al-’Alim wa al-Muta’allim (Jombang: Maktabah Turots Islami 

Tebuireng, TT), 88-89. 
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sayang dan perhatian dalam kondisi apapun. Kecuali ada alasan 

khusus, seperti memiliki banyak penguasaan ilmu, lebih gigih 

dalam belajar dan lain sebagainya.97  

14) Mengawasi perilaku peserta didik. Manakala peserta didik 

melakukan perilaku yang tidak terpuji seperti melakukan perkara 

haram atau makruh, melakukan sesuatu yang bisa berdampak 

negatif atau berbahaya bagi peserta didik, meninggalkan aktivitas 

belajar, banyak bicara tanpa ada manfaat dan bergaul dengan orang 

yang tidak tepat. Maka pendidik perlu memperbaiki perilaku 

tersebut mulai dari menegur dengan cara-cara yang halus hingga 

menegurnya secara keras.98 

15) Menjaga keharmonisan hubungan antara pendidik dengan peserta 

didik. Pendidik hendaknya menjaga keharmonisan hubungan 

tersebut melalui cara; menebar salam, bertutur kata baik, saling 

mengasihi, saling tolong menolong pada kebaikan, ketakwaan dan 

apa yang sedang peserta didik hadapi. Ringkasnya, sebagaimana 

pendidik mengajari para peserta didik tentang kemaslahatan agama 

mereka untuk “berhubungan” dengan Allah SWT, pendidik juga 

mengajari tentang kemaslahatan dunia mereka untuk berhubungan 

dengan sesama manusia, sehingga sempurnalah keutamaan mereka 

di dunia maupun akhirat.99 

                                                           
97 Ibid, 90. 
98 Ibid, 91. 
99 Ibid, 91-92. 
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16) Memberi bantuan kepada peserta didik agar fokus dalam belajar. 

Mengusahakan kebaikan bagi peserta didik, dengan mengerahkan 

semua kemampuan yang dimiliki pendidik. Sehingga peserta didik 

mampu fokus untuk belajar.100 

17) Pendidik memperhatikan kehadiran atau absensi peserta didik. 

Manakala peserta didik tidak hadir ditempat belajar dalam jangka 

waktu yang lama, maka pendidik berusaha mencari kabar peserta 

didik tersebut melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat 

dengan peserta didik atau yang lebih utama pendidik mencari kabar 

dengan menjenguk atau berkunjung ke rumah peserta didiknya.101 

18) Bersikap rendah hati kepada peserta didik. Pendidik hendaknya 

bersikap rendah hati kepada peserta didik yang akan meminta 

bimbingan atau bertanya kepadanya, dengan catatan peserta didik 

tersebut telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah 

dan memenuhi hak-hak pendidik.102 

4. Media Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran pada masa KH. Hasyim Asy’ari belum 

menggunakan media pembelajaran elektronik seperti pada masa sekarang. 

Hal ini disebabkan kemajuan teknologi modern belum ada pada saat itu. 

Adapun media pembelajaran pada masa itu masih berupa media cetak 

seperti: buku, kitab dan lain sebagainya. 
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5. Evaluasi Pembelajaran 

Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran perspektif KH. 

Hasyim Asy’ari ialah dalam bentuk tulisan dan bentuk lisan. Adapun 

evaluasi bentuk tulisan ialah dengan pengecekan atau pentashihan makna 

jawa pada kitab masing-masing peserta didik, sedangkan evaluasi lisan 

melalui tes hafalan peserta didik terhadap materi pelajaran.  

C. Konsep Pembelajaran Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 

1. Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 

Implementasi Kurikulum 2013 yang telah dilakukan dalam kurun 

waktu beberapa tahun belakangan ini, secara langsung juga memberikan 

perubahan baru pada proses pembelajaran, tidak terkecuali pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kurikulum 2013 ini memperkenalkan 

proses pembelajaran baru pada materi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

berupa pembelajaran Saintifik. Suatu proses pembelajaran yang dikenal 

dengan istilah pendekatan keterampilan proses sains. Pengertian 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam sendiri sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan kurikulum secara umum, perbedaan hanya terletak pada 

sumber pelajarannya saja. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Majid 

dalam bukunya Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

mengatakan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah rumusan 
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tentang tujuan, materi, metode dan evaluasi pendidikan dan evaluasi 

pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam.103 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, 

dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

dan latihan.104  

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Bab I pasal 2 

menyebutkan Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta 

didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan.105 

Sedangkan Zakiyah Daradjat menjelaskan pendidikan agama Islam 

adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu 

menghayati tujuan ajarannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan 

serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.106  

Pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya atau bersifat 

komprehensif, tidak hanya membekali anak dengan pengertian agama atau 

mengembangkan intelektual anak saja, tetapi menyangkut keseluruhan 

                                                           
103 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 74. 
104 Departemen Agama RI, Pedoman Pendidikan Agama Islam Sekolah Umum Dan Luar 

Biasa, 2003, 2. 
105

 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan Bab I, pasal 2, ayat (1). 
106 Zakiyyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 124. 
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pribadi anak, mulai dari latihan amalan sehari-hari yang sesuai dengan 

ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, 

manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, maupun manusia 

dengan dirinya sendiri.107 Jadi pendidikan agama Islam tidak hanya 

mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini 

saja tetapi juga mengajarkan bagaimana mempersiapkan kehidupan di 

akhirat nanti.  

Adapun Kurikulum 2013 yang berbasis pada kompetensi sekaligus 

berbasis karakter ini menggunakan pendekatan tematik dan kontekstual, di 

mana melalui pendekatan tersebut diharapkan peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak 

mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.108 Pendekatan 

tematik sendiri adalah program pembelajaran yang berangkat dari satu 

tema atau topik tertentu dan kemudian dielaborasi dari berbagai aspek atau 

ditinjau dari berbagai perspektif mata pelajaran yang biasa diajarkan di 

sekolah. Pada dasarnya pembelajaran tematik diimplementasikan pada 

kelas awal (kelas 1 sampai dengan kelas 3) sekolah dasar atau madrasah 

ibtidaiyah.109 Sedangkan pendekatan kontekstual merupakan konsep 

belajar dan mengajar yang membantu pendidik mengaitkan antara materi 

                                                           
107

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 130. 
108 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), 7. 
109  Abdul Kadir dan Hanun Asrohah, Pembelajaran Tematik (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 
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yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka.110 

Berkenaan dengan pendidikan berbasis karakter. Secara teoritis, 

ada dua pendekatan yang ditawarkan banyak pihak dalam menerapkan 

karakter di sekolah. Pertama, pendidikan karakter diposisikan sebagai 

mata pelajaran tersendiri. Kedua, pendidikan karakter diposisikan sebagai 

misi setiap mata pelajaran atau diintegrasikan ke dalam setiap mata 

pelajaran.111 Dalam implementasinya, pendidikan berbasis karakter yang 

terdapat pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kedua dengan 

mengintegrasikan karakter dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang 

studi yang ada dalam kurikulum. Sebab itu, materi pembelajaran yang 

berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu 

dikembangkan, dieksplisitkan, dihubungkan dengan konteks kehidupan 

sehari-sehari. Pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan harus 

mengarah pada pembentukan budaya sekolah atau madrasah, yaitu nilai-

nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta simbol-

simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah atau madrasah, dan 

masyarakat sekitarnya. Budaya sekolah atau madrasah merupakan ciri 

khas, karakter atau watak di mata masyarakat luas. Pada umumnya 

pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan 

                                                           
110 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual. Konsep dan Aplikasi (Bandung: Refika 

Aditama, 2010), 6. 
111 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter. Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2013), 269.  
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lingkungan, dan pembiasaan; melalui berbagai tugas keilmuan dan 

kegiatan kondusif.112 Dalam konteks pendidikan karakter, proses 

pembelajaran merupakan transfer of knowledge dan transfer of values, 

yakni internalisasi nilai-nilai karakter ke dalam diri peserta didik.113 

Materi Pendidikan Agama Islam yang selama ini dipandang 

sebagai acuan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, pada kenyataannya 

hanya dipandang sebagai pelengkap.114 Namun dengan terintegrasinya 

pendidikan karakter dalam seluruh bidang studi, menjadi suatu terobosan 

baru dan penting bagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sehingga 

melalui Kurikulum 2013 ini dan dengan bentuk pembelajaran Saintifik, 

diharapkan dapat memberikan solusi pembelajaran PAI yang sungguh-

sungguh akan dijiwai dan dilaksanakan dalam kehidupan peserta didik. 

Sebaliknya, selain Kurikulum 2013 dengan pembelajaran saintifik 

dapat menjadi terobosan baru dalam pembelajaran PAI. Mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pun sebagai bagian dari Kurikulum 2013 juga 

memiliki peran penting berkenaan dengan tujuan pendidikan untuk 

membangun nilai-nilai karakter utamanya sebagai pondasi keimanan dan 

ketakwaan yang sudah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Pendidikan Nasional.115 Sebagai pondasi yang memiliki peran dalam 

                                                           
112 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), 7-8. 
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114 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter. Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga 
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115 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remaja 
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pendidikan karakter, diharapkan melalui PAI peserta didik dapat menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang selanjutnya 

medorong peserta didik menjadi orang yang sesuai dengan harapan 

dilaksanakannya Pendidikan Nasional. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai integrator menghimpun 

kompetensi pengetahuan, sistem nilai dan kompetensi keterampilan yang 

diaktualisasikan dalam sikap atau watak Islam. PAI pada Kurikulum 2013 

ini memiliki bentuk berbeda dengan PAI pada KTSP. Perbedaan itu 

misalnya terdapat pada pemakaian istilah Kompetensi Inti (KI) untuk 

mengganti istilah SK. Pada Kurikulum 2013 PAI diajarkan sebagai satu 

kesatuan dan tidak dipilah persemester tetapi pertahun. Pelaksanaan 

evaluasi semester diserahkan kepada sekolah untuk mengaturnya. Setiap 

kelas terdiri dari empat KI kemudian dijabarkan dalam KD.116  

Kompetensi Inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia 

peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, keterhubungan 

vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. 

Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut: 

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual; 

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; 

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti sikap pengetahuan; 

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti sikap keterampilan.117 

                                                           
116 Hendri Sujatmiko, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam 

Kurikulum 2013 Di SMP Negeri 239 Jakarta (Perpspektif Pendidikan Multikultural),” (Tesis, UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 29. 
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Sedangkan rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan 

memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri 

dari suatu mata pelajaran. Dari kompetensi inti yang kemudian dijabarkan 

melalui kompetensi dasar yang dibagi menjadi empat kelompok sesuai 

dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut: 

1. Kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka 

menjabarkan KI-1 

2. Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka 

menjabarkan KI-2 

3. Kelompok 3: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka 

menjabarkan KI-3 

4. Kelompok 4: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka 

menjabarkan KI-4.118 

Setelah dijelaskan beberapa hal tentang Pendidikan Agama Islam 

dalam Kurikulum 2013. Maka pada pembahasan selanjutnya dijelaskan 

proses pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013 yang menggunakan 

pembelajaran saintifik.   

2. Pembelajaran Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan 

tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pendidik ke peserta didik. Peserta 

didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, 

mengolah, mengkontruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu 
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pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada 

peserta didik untuk konstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. 

Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta 

didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan 

segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-

idenya.119 Kurikulum 2013 mengembangkan dua model proses 

pembelajaran yaitu pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak 

langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana 

peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan 

keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber 

belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan 

pembelajaran.120 

Pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan 

belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau 

menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya 

dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan 

pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan 

instructional effect. Pembelajaran langsung ini berkenaan dengan KD yang 

                                                           
119 Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), 42. 
120 Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), 44. 
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dikembangkan dari KI-3 dan KI-4 yang terkait dengan pengetahuan dan 

keterampilan.121 

Pembelajaran tidak langsung terjadi selama proses pembelajaran 

langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak 

langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Pembelajaran 

tidak langsung ini berkenaan dengan KD yang dikembangkan dari KI-1 

dan KI-2 yang terkait dengan sikap.122 

Sesuai dengan keterangan yang telah dijelaskan tentang proses-

proses aktivitas dalam pembelajaran saintifik di atas. Dalam pembelajaran 

saintifik pada Kurikulum PAI 2013, model pembelajaran yang diperlukan 

adalah yang memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir sains, 

terkembangkannya sence of inquiry dan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik. 

Proses ini merubah pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil 

dan materi ke pendidikan sebagai proses. Oleh karena itu pembelajaran 

harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik agar mampu 

bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dengan menggali berbagai 

potensi, dan kebenaran secara ilmiah. Penguatan pendekatan saintifik perlu 

diterapkan pembelajaran berbasis penelitian. Untuk mendorong 

kemampuan peserta didik menghasilkan karya kontekstual, baik individual 

                                                           
121 Hendri Sujatmiko, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam 

Kurikulum 2013 Di SMP Negeri 239 Jakarta (Perpspektif Pendidikan Multikultural),” (Tesis, UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 39.  
122 Ibid, 39-40. 
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maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah.123 

Penguatan proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan 

saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong peserta didik lebih mampu 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Sesuai 

dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi 

tersebut memiliki lintasan perolehan yang berbeda. Sikap diperoleh 

melalui aktifitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 

mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktifitas menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktifitas 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membentuk jejaring.124  

Bentuk aktivitas pembelajaran saintifik pada Kurikulum PAI 2013 

yang dilaksanakan secara demokratis dengan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik mengembangkan kemampuan intelektualitasnya yang 

telah dijelaskan di atas, sejalan dengan sistem Among, yakni sistem 

pendidikan yang dibuat oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih 

dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara. Sistem Among merupakan 

sistem pendidikan yang memperhatikan keunikan anak, sehingga tercipta 
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suatu pendidikan yang manusiawi juga demokratis, tetapi tetap sesuai 

dengan batasan koridor normatif.125 

Teori belajar konstruktivisme yang diterapkan dalam Kurikulum 

2013 mengharuskan peserta didik menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak 

lagi sesuai. Bagi peserta didik benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah 

dengan ide-ide. Teori ini berkembang dari kerja Piaget, Vygotsky, teori-

teori pemrosesan informasi, dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti 

teori Bruner.126 

Kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun 

pengetahuannya secara mandiri dapat diberikan pendidik dengan 

menerapkan pembelajaran saintifik. Karena pembelajaran saintifik atau 

metode ilmiah umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh 

melalui pengamatan atau percobaan, di mana percobaan tersebut dapat 

diganti dengan kegiatan menggali informasi dari berbagai sumber. 

Pembelajaran dengan integrasi kegiatan ilmiah pada umumnya 

merupakan kegiatan inkuiri, yaitu proses berpikir untuk memahami 

tentang sesuatu dengan mengajukan pertanyaan. Inkuiri (inquiry) sendiri 
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126 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik (Jakarta: 
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dapat dijadikan sebagai pendekatan, strategi, maupun metode 

pembelajaran. Kegiatan belajar secara inkuiri dapat dilakukan melalui 

pembelajaran berbasis inkuiri.127 Pembelajaran berbasis inkuiri di 

antaranya;  

a. Pembelajaran menemukan (discovery) merupakan proses pembelajaran 

yang terjadi bila pelajaran tidak disajikan dengan pelajaran dalam 

bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik mengorganisasikan 

sendiri. Discovery adalah menemukan konsep melalui serangkaian 

data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau 

percobaan.128 

b. Studi kasus (case study) merupakan suatu metode untuk menyelidiki 

atau mempelajari suatu kejadian mengenai perseorangan, seperti 

riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Dibutuhkan 

banyak informasi dan integrasi data yang diperoleh dari metode lain 

yang berguna untuk mendapatkan informasi mendalam pada metode 

studi kasus yang dilakukan.129 

c. Problem based learning (PBL) merupakan pembelajaran berbasis 

masalah yakni pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju 

pemahaman akan resolusi suatu masalah, di mana masalah tersebut 

diberikan pada awal pembelajaran. PBL merupakan salah satu bentuk 

peralihan dari paradigma pengajaran menuju paradigma pembelajaran. 
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128 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan 
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Jadi, fokusnya adalah pada pembelajaran siswa dan bukan pada 

pengajaran guru.130  

Adapun pembelajaran Kurikukum PAI 2013 sebagai sistem 

meliputi: 

a. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dalam Kurikulum PAI 2013 ditujukan untuk: 

1) Menjaga akidah dan ketaqwaan peserta didik, 

2) Menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari dan mendalami 

ilmu-ilmu agama, 

3) Mendorong peserta didik untuk lebih kritis, kreatif, dan inovatif, 

4) Menjadi landasan prilaku dalam kehidupan sehari-hari 

dimasyarakat. Dengan demikian bukan hanya mengajarkan 

pengetahuan secara teori semata tetapi juga untuk dipraktekkan 

atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (membangun etika 

sosial).131 

b. Materi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam merupakan materi yang 

dikembangkan dari tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu aqidah, 

syari’ah dan akhlak. Secara umum mata pelajaran PAI didasarkan 

pada ketentuan-ketentuan yang ada pada dua sumber pokok ajaran 

Islam, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah/Hadits Nabi Muhammad Saw. 
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(dalil naqli). Melalui metode ijtihad materi PAI dikembangkan secara 

lebih rinci dan mendetail dalam bentuk fiqih dan hasil-hasil ijtihad 

lainnya.132    

c. Strategi Pembelajaran 

Bentuk-bentuk strategi pembelajaran dalam Kurikulum PAI 

2013 meliputi: 

1) Strategi Pembelajaran Ekspoitri 

Strategi Pembelajaran ekspoitri adalah strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian 

materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa 

dengan maksud agar siswa dapat menguasai pelajaran dengan 

optimal. Metode pembelajaran yang sering digunakan adalah 

metode ceramah. 

2) Strategi Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang 

menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem 

pengelompokan yang memiliki latar belakang kemampuan, jenis 

kelamin, rasa tau suku yang berbeda.133 

3) Strategi Pembelajaran Inkuiri 

Strategi Pembelajaran inkuiri adalah rangkain kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis 

                                                           
132 Nazarudin, Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik, dan 
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dan anilitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 

suatu masalah. 

Aktivitas pembelajaran melalui inkuiri tidak terlepas dari 

pengajuan pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang 

dikaji. Adapun komponen dasar inkuiri yang meliputi; bertanya, 

menginvestigasi, mengkreasi, merefleksi, mendiskusikan atau 

menyampaikan data; yang membutuhkan kerja sama, baik antara 

anggota kelompok belajar maupun anggota masyarakat, merupakan 

aktivitas yang menjadi ciri pembelajaran saintifik.134 

Tahapan aktivitas belajar yang dilakukan dengan 

pembelajaran saintifik tidak harus dilakukan mengikuti prosedur 

yang kaku, namun dapat disesuaikan dengan pengetahuan yang 

hendak dipelajari. Pada suatu pembelajaran mungkin dilakukan 

observasi terlebih dahulu sebelum memunculkan pertanyaan, 

namun pada pembelajaran yang lain mungkin peserta didik 

mengajukan pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan 

eksperimen dan observasi. Aktivitas membangun jaringan atau 

komunikasi mungkin juga dilakukan dalam upaya melakukan 

eksperimen atau juga mungkin dibutuhkan ketika peserta didik 

mendesiminasikan hasil eksperimennya.135 
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Berikut ini dijabarkan masing-masing aktivitas belajar 

peserta didik beserta prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan 

dilakukan pendidik dalam pembelajaran saintifik. 

a) Melakukan Pengamatan atau Observasi 

Observasi adalah menggunakan panca indera untuk 

memperoleh informasi. Sebuah benda dapat diobservasi untuk 

mengetahui karakteristiknya, misalnya: warna, bentuk, suhu, 

volume, berat, bau, suara, dan teksturnya. Benda dapat 

menunjukkan karakteristik yang berbeda jika dikenai pengaruh 

lingkungan. Perilaku manusia juga dapat diobservasi untuk 

mengetahui sifat, kebiasaan, respons, pendapat, dan 

karakteristik lainnya. Pengamatan kualitatif mengandalkan 

panca indera dan hasilnya dideskripsikan secara naratif. 

Sementara itu, pengamatan kuantitatif untuk melihat 

karakteristik benda pada umumnya menggunakan alat ukur 

karena dideskripsikan menggunakan angka. Pengamatan 

kuantitatif untuk melihat perilaku manusia atau hewan 

dilakukan dengan menggunakan hitungan banyaknya 

kejadian.136 Aktivitas pengamatan atau observasi yang 

dilakukan peserta didik sebagai bagian dari langkah-langkah 

pembelajaran saintifik ini, merupakan bentuk realisasi dari 

prinsip srategi pembelajaran inquiry-discovery, yakni 
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pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan 

intelektual yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik. 

Tujuan utama dari strategi inkuiri adalah pengembangan 

kemampuan berpikir. Sehingga kriteria keberhasilan dari 

proses pembelajaran dengan menggunakan strategi inkuiri 

bukan ditentukan oleh sejauh mana peserta didik dapat 

menguasai materi pelajaran, akan tetapi sejauh mana peserta 

didik beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. Makna 

dari “sesuatu” yang harus ditemukan oleh peserta didik melalui 

proses berpikir adalah perihal yang dapat ditemukan, bukan 

perihal yang tidak pasti, karena itu setiap gagasan yang harus 

dikembangkan adalah gagasan yang dapat ditemukan.137  

b) Mengajukan Pertanyaan 

Aktivitas inkuiri dalam pembelajaran saintifik pada 

tahap kedua ini, diperlukan pendidik yang harus berperan 

sebagai penanya. Sebab, kemampuan peserta didik untuk 

menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan 

sebagian dari proses berpikir. Oleh sebab itu, kemampuan 

pendidik untuk bertanya dalam setiap langkah inkuiri sangat 

diperlukan. Berbagai jenis dan teknik bertanya perlu dikuasai 

oleh setiap pendidik, baik bertanya tersebut bertujuan agar 

peserta didik memperhatikan, maupun bertujuan untuk 

                                                           
137 Wina Sanjaya dan Andi Budimanjaya, Paradigma Baru Mengajar (Jakarta: Kencana, 

2017), 126. 
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melacak, mengembangkan kemampuan peserta didik atau 

untuk mengujinya.138 Peserta didik perlu dilatih untuk 

merumuskan pertanyaan terkait dengan topik yang akan 

dipelajari. Aktivitas belajar ini sangat penting untuk 

meningkatkan keingintahuan dalam diri peserta didik dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk belajar sepanjang 

hayat. Pendidik perlu mengajukan pertanyaan dalam upaya 

memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Salah 

satu cara untuk melatih peserta didik dalam mengajukan 

pertanyaan adalah menggunakan metode inkuiri Suchman. 

Metode inkuiri Suchman dapat dilakukan dengan menampilkan 

sebuah fenomena dan meminta peserta didik mengajukan 

pertanyaan terkait dengan hal tersebut, sedangkan pendidik 

hanya menjawab; Ya atau Tidak. Pertanyaan yang diajukan 

dapat menggiring peserta didik untuk melakukan sebuah 

pengamatan yang lebih teliti. Pertanyaan tentang kondisi atau 

fenomena alam dan sosial perlu dikembangkan dalam proses 

pembelajaran sehingga peserta didik memiliki keingintahuan 

dan minat untuk belajar secara mandiri.139 

c) Melakukan Eksperimen atau Memperoleh Informasi 

Belajar adalah suatu proses mencoba berbagai 

kemungkinan. Segala sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh sebab 

                                                           
138 Ibid, 126-127.  
139 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 57-58. 
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itu, peserta didik perlu diberikan kebebasan untuk mencoba 

sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. 

Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang 

menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang 

harus dibuktikan kebenarannya.140 

Selanjutnya belajar menggunakan pendekatan ilmiah 

akan melibatkan peserta didik dalam melakukan aktivitas 

menyelidiki fenomena dalam upaya menjawab suatu 

permasalahan. Pendidik juga dapat menugaskan peserta didik 

untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai 

sumber, misalnya dalam pelajaran bahasa dan kelompok 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pendidik perlu 

mengarahkan peserta didik dalam merencanakan aktivitas, 

melaksanakan aktivitas, dan melaporkan aktivitas yang telah 

dilakukan.141  

d) Mengasosiasikan atau Menalar 

Kemampuan mengolah informasi melalui penalaran 

dan berpikir rasional merupakan kompetensi penting yang 

harus dimiliki oleh peserta didik. Informasi yang diperoleh dari 

pengamatan atau percobaan yang dilakukan harus diproses 

untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi 

                                                           
140 Wina Sanjaya dan Andi Budimanjaya, Paradigma Baru Mengajar (Jakarta: Kencana, 

2017), 127. 
141 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 62. 
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lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan 

mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. 

Kemampuan mengolah informasi dengan menalar dan berpikir 

rasional memang hal penting yang harus dimiliki bagi peserta 

didik.142 Namun, belajar bukanlah hanya mengingat sejumlah 

fakta, melainkan belajar adalah proses berpikir (learning how 

to think), yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak, 

baik otak kiri maupun otak kanan dan bagian otak lainnya. 

Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan 

otak secara maksimal. Belajar yang hanya cenderung 

memanfaatkan otak kiri, misalnya dengan memaksa peserta 

didik berpikir logis dan rasional akan membuat peserta didik 

dalam posisi “kering dan hampa”. Sebab itu, belajar berpikir 

logis dan rasional perlu didukung oleh pergerakan otak kanan, 

misalnya dengan memasukkan unsur-unsur yang dapat 

mempengaruhi emosi, yaitu unsur estetika melalui proses 

belajar yang menyenangkan dan menggairahkan.143 

e) Membangun atau Mengembangkan Jaringan dan 

Berkomunikasi 

Pada dasarnya, setiap orang memiliki jaringan, 

walaupun tidak disadari oleh yang bersangkutan. Jaringan 

sangat dibutuhkan dalam belajar dari aneka sumber, 

                                                           
142 Ibid, 66. 
143 Wina Sanjaya dan Andi Budimanjaya, Paradigma Baru Mengajar (Jakarta: Kencana, 

2017), 127. 
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mengembangkan diri, dan memperoleh pekerjaan. Seorang 

peserta didik memiliki jaringan pribadi yang terdiri dari 

keluarga, teman, teman dari keluarga, teman dari teman, 

tetangga, guru, dan lain-lain. Sebuah jaringan akan terbentuk 

ketika peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, 

bergotong-royong di masyarakat, melakukan kegiatan sosial, 

berbicara dengan tetangga, berkomunikasi dengan teman 

melalui jejaring sosial seperti facebook dan twitter, atau 

kegiatan lainnya.144 Jaringan dalam pembelajaran sangat 

dibutuhkan karena pada dasarnya pembelajaran sendiri 

merupakan proses interaksi, baik antara peserta didik dan 

pendidik, maupun peserta didik dan lingkungan. Sehingga, 

pembelajaran yang merupakan proses interaksi dengan 

sendirinya membentuk jaringan antara subjek dan objek 

pembelajaran serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. 

Adapun pembelajaran sebagai proses interaksi berarti 

menempatkan pendidik bukan sebagai sumber belajar, 

melainkan sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi 

itu sendiri. Pendidik perlu mengarahkan (directing) agar 

peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya 

melalui interaksi mereka.145 

                                                           
144 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 71. 
145 Wina Sanjaya dan Andi Budimanjaya, Paradigma Baru Mengajar (Jakarta: Kencana, 

2017), 126. 
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Kemampuan untuk membangun jaringan dan 

berkomunikasi perlu dimiliki oleh peserta didik karena 

kompetensi tersebut sama pentingnya dengan pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman. Bekerja sama dalam sebuah 

kelompok merupakan salah satu cara membentuk kemampuan 

peserta didik untuk dapat membangun jaringan dan 

berkomunikasi. Setiap peserta didik perlu diberi kesempatan 

untuk berbicara dengan orang lain, menjalin persahabatan yang 

potensial, mengenal orang yang dapat memberi nasihat atau 

informasi, dan dikenal oleh orang lain. Hal yang perlu 

dilatihkan pada peserta didik ketika mengenal teman baru 

adalah: berjabat tangan; memperkenalkan diri; tersenyum; 

menatap mata teman bicara.146 

d. Media Pembelajaran 

Macam-macam media pembelajaran dalam Kurikulum PAI 2013 di 

antaranya: 

1. Media Visual 

Merupakan media yang hanya mengandalkan indera 

penglihatan. Artinya media ini hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Media ini ada yang menampilkan gambar 

diam seperti film strip (film rangkaian), slides (bingkai) foto, 

                                                           
146 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 71. 
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gambar, atau lukisan, cetakan, grafis, diagram, peta dan lainnya.147 

Kelebihan media visual yaitu dalam media ini siswa dapat melihat 

obyek yang diperlihatkan guru dalam proses pembelajarannya 

sehingga peserta didik tahu obyek apa yang sedang dijelaskan dan 

dipelajarinya. Kelemahan media visual yaitu dalam media ini 

hanya kemampuan indera penglihat saja yang terasah 

kemampuannya, sehingga siswa hamya mampu melihat gambar 

tersebut tanpa mengasah indera peraba dan indera pendengaran, 

serta terbatas bagi yang mempunyai kelainan penglihatan atau buta. 

2. Media Auditif 

Merupakan media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam. Media 

ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan 

pendengaran. Kelebihan media auditif yaitu dalam media ini siswa 

dapat lebih fokus karena peserta didik dituntut untuk lebih peka 

dalam pendengarannya. Jadi kemampuan peserta didik dalam 

mendengarkan dapat terasah. Kelemahan media auditif yaitu dalam 

media ini hanya mengasah indera pendengar saja, tanpa dapat 

mengasah indera lain seperti indera penglihat dan peraba. Selain itu 

media ini sangat terbatas bagi yang mempunyai kelainan tuna 

rungu. 

 

                                                           
147 Ibid, 186. 
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3. Media Audio-visual 

Merupakan media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, 

karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Seperti 

contoh: rekaman video, film dan lain sebagainya.148 

Kelebihan media audio-visual yaitu dalam media ini mencakup 

segala aspek indera pendengar, penglihat dan peraba. Sehingga 

kemampuan semua indera dapat terasah dengan baik karena 

dipergunakan dengan seimbang dan bersama. Kelemahan media 

audio-visual yaitu keterbatasan biaya serta penerapannya yang 

harus mampu mencakup segala aspek indera pendengaran, 

penglihatan dan peraba. 

4. Media Berbasis Cetakan 

Media pembelajaran berbasis cetakan yang umum digunakan 

adalah buku teks, pamflet, poster, majalah dan lain 

sebagainya.149 Kelebihan yang dimiliki oleh media ini diantaranya 

adalah peserta didik dapat belajar dan maju sesuai dengan 

kecepatan masing-masing, peserta didik dapat mempelajari 

berulang kali dan lainnya. Adapun kekurangan dari media ini 

antara lain, biaya percetakan mahal, sulit menampilkan gerak.150 

 

 

                                                           
148 Ibid, 211. 
149 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 87. 
150 Ibid, 39-40. 
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5. Media Pajang 

Media pajang biasanya digunakan untuk menyampaikan 

informasi didepan kelompok kecil. Contoh: Papan tulis, Flip Chart, 

Papan magnetik dan lain-lain. Kelebihan media ini diantaranya 

adalah bermanfaat di uang manapun tanpa harus ada penyesuain 

khusus, pemakai dapat secara fleksibel membuat perubahan-

perubahan sementara penyajian berlangsung. Sedangkan 

kekurangan dari media ini antara lain, pada saat menulis di papan 

hal yang sering terjadi adalah guru membelakangi peserta didik 

dam jika ini berlangsung lama tentu akan menggangu suasana dan 

pengelolaan kelas.151 

6. Media Berbasis Komputer 

Media ini menggunakan komputer sebagai perantara untuk 

menyampaikan informasi kepada peserta didik.152 

e. Evaluasi Pembelajaran 

Bentuk evaluasi atau penilaian dalam Kurikulum PAI 2013 

adalah Penilaian produk dan proyek. Penilaian produk adalah suatu 

penilaian yang berpusat dari hasil kerja atau hasil karya siswa dimana 

penilaian ini akan dievaluasi menurut kriteria tertentu. Hasil karya 

tersebut dapat berupa: 

1. Bentuk tertulis, biasanya berwujud laporan, jurnal, drama, karya 

tulis ilmiah dan sebagainya. 

                                                           
151 Ibid, 41-42. 
152 Ibid, 35. 
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2. Bentuk tidak tertulis, biasanya berbentuk tiga dimensi seperti 

pahatan, benda-benda ruang matematika seperti balok, kubus 

dan lain-lain. 

Adapun yang dimaksud penilaian proyek adalah penilaian 

terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau 

waktu tertentu. Contoh : pendidik memberikan tugas kepada peserta 

didik untuk melakukan penelitian tentang sekelompok hadis shohih, 

hasan dan dlaif.153 

Tes sebagai alat penilaian adalah berupa pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendapat 

jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk 

tulisan (tes tulisan), dan dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). Tes 

pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar 

peserta didik, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan 

penguasaan bahan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidkan. 

1. Tes Uraian (tes subjektif) 

Tes Uraian, yang dalam uraian disebut juga essay, 

merupakan alat penilaian yang hasil belajar yang paling tua. Secara 

umum tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut siswa 

menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, 

mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk 

lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan 

                                                           
153 Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), 117. 
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menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Dengan demikian, 

dalam tes ini dituntut kemampuan siswa dalam mengekspresikan 

gagasannya melalui bahasa tulisan.154 

2. Tes objektif 

Tes objektif sering juga disebut tes dikotomi, karena 

jawabannya anatara benar atau salah. Disebut tes objektif karena 

penilaiannya bersifat objektif, siapapun yang mengoreksi 

jawabannnya sudah jelas dan pasti.155 

Setelah dijabarkan mengenai penjelasan terkait pembelajaran 

dalam Kurikulum PAI 2013. Maka, dibawah ini penulis cantumkan contoh 

langkah-langkah pelaksanaan aktivitas pembelajaran saintifik Kurikulum 

PAI 2013 dalam tabel berikut: 

Tabel. 1.1 

Contoh Langkah-Langkah Pembelajaran Saintifik Kurikulum PAI 

2013 

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan 

mengucapkan basmalah dan kemudian berdoa 

bersama.  

b. Peserta didik menyiapkan kitab suci al-Qur’an  

c. Secara bersama bertadarus al-Qur’an  (selama 5-10 

menit) 

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan 

diajarkan dengan kompetensi inti dan kompetensi 

 

10 

menit 

                                                           
154 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009), 79. 
155 Zainal Arifin,  Evaluasi pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya , 2011), 135. 
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No. Kegiatan  Waktu 

dasar serta indikator yang akan dicapai. 

e. Menanyakan materi yang pernah diajarkan 

(Appersepsi). 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

1) Mencermati bacaan teks tentang Q.S. At-Taubah 

(9) : 122 dan hadits terkait tentang semangat 

menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan 

nya kepada sesama 

2) Meyimak penjelasan materi di atas melalui 

tayangan video atau media lainnya. 

b. Menanya (memberi stimulus agar peserta didik 

bertanya)  

1) Mengapa  harus menuntut ilmu? 

2) Bagaimana cara menyampaikan ilmu kepada 

sesama?  

c. Mengeksperimen/Mengeksplorasi 

1) Peserta didik mendiskusikan makna dan contoh 

semangat menuntut ilmu, menerapkan dan 

menyampaikannya kepada sesama sebagai 

implementasi pemahaman kandungan  Q.S. at-

Taubah (9) : 122 dan hadits terkait. 

2) Guru mengamati perilaku  contoh semangat 

menuntut ilmu, menerapkan dan 

menyampaikannya kepada sesama melalui 

lembar pengamatan di sekolah. 

 

110 

menit 
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No. Kegiatan  Waktu 

3) Guru berkolaborasi dengan orang tua untuk 

mengamati perilaku semangat menuntut ilmu, 

menerapkan dan menyaampaikannya kepada 

sesama di rumah. 

d. Asosiasi 

Membuat kesimpulan tentang semangat menuntut 

ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. 

e. Komunikasi. 

Mempresentasikan /menyampaikan hasil diskusi 

tentang semangat menuntut ilmu dan 

menyampaikannya kepada sesama. 

3. Penutup 

a. Pendidik meminta agar para peserta didik sekali lagi 

membaca Q.S. at-Taubah (9) : 122 dan hadits 

terkait.sebagai penutup materi pembelajaran; 

b. Pendidik meminta agar para peserta didik 

membiasakan membaca Q.S. at-Taubah (9) : 122 dan 

hadits terkait. 

c. Pendidik menutup/mengakhiri pelajaran tersebut 

dengan membaca hamdalah/doa; 

d. Pendidik mengucapkan salam kepada para peserta 

didik sebelum keluar kelas dan peserta didik 

menjawab salam. 

 

15 

menit 

 

3. Peran dan Tanggung Jawab Peserta Didik Dalam Proses 

Pembelajaran 

Baik atau buruknya pelaksanaan suatu proses pembelajaran tidak 

hanya bergantung pada tanggung jawab pendidik sebagai pengawal, 



85 
 

 

fasilitator dan lain sebagainya. Peranan pendidik yang penting dalam 

pembelajaran tersebut, tidak lantas membuat pembelajaran sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab pendidik. 

Peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam proses 

pembelajaran juga memiliki peran dan tanggung jawab yang harus 

dilakukan dengan baik, karena peserta didik merupakan pihak yang akan 

menerima serta memperoleh seperangkat kemampuan yang terumuskan 

dalam kurikulum. Peserta didik dituntut mampu berpartisipasi secara aktif 

dalam menjabarkan, mengembangkan dan mengimplementasikan aspek-

aspek kurikulum yang mendukung bagi terbentuknya suatu profil lulusan 

sebagaimana terumus dalam kurikulum.156 Hal ini berarti bahwa setiap 

peserta didik dituntut memiliki kemampuan-kemampuan: 

a. Kreatif dan inovatif dalam belajar 

b. Menciptakan suasana kompetitif dalam belajar 

c. Menghargai dan menghormati setiap warga sekolah 

d. Mengikuti berbagai perubahan dan perkembangan iptek yang sedang 

terjadi di masyarakat untuk selanjutnya di bawa ke sekolah sebagai 

bahan masukan bagi peningkatan kualitas sekolah 

e. Sense of belongingness terhadap berbagai program sekolah.157 

 

                                                           
156 Hendri Sujatmiko, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam 

Kurikulum 2013 Di SMP Negeri 239 Jakarta (Perpspektif Pendidikan Multikultural),” (Tesis, UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 37.  
157 Herry Widyastono, Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah: dari Kurikulum 

2004 ke Kurikulum 2013 (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 190-191. 
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4. Profesionalitas dan Tanggung Jawab Pendidik Dalam Pembelajaran 

Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 

Keprofesionalan merupakan salah satu dari beberapa kompetensi 

yang perlu dimiliki seorang pendidik untuk menunjang kesuksesan belajar 

peserta didik. Adapun pengertian dari kompetensi profesional bagi 

pendidik adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang 

pendidik agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. 

Pendidik profesional adalah pendidik yang mengedepankan mutu dan 

kualitas layanan serta produknya, layanan pendidik harus memenuhi 

standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pengguna serta 

memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi kecakapan 

yang dimiliki masing-masing individu. Transformasi mutu dengan 

mengadopsi paradigma baru pendidikan harus diikuti juga dengan 

perubahan cara pandang dan cara kerja pendidik dalam pembelajaran. 

Pendidik harus memiliki keberanian berinovasi dalam pembelajaran dan 

mengembangkan pembelajaran bermutu, pembelajaran monoton harus 

segera diubah dengan pembelajaran dinamis dan bermakna.158 

Guru PAI sebagai pendidik profesional perlu memiliki 

pengetahuan yang radiks tentang perkembangan kognitif peserta didiknya. 

Dengan bekal tersebut, guru PAI dapat melaksanakan proses pembelajaran 

yang sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didiknya.159 

                                                           
158 Kompri, Belajar. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Yogyakarta: Media Akademi, 

2017), 71.  
159 Novan Ardy Wiyani, Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran PAI SMA Berbasis Pendidikan 

Karakter (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 24.  
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Pada dasarnya, kemampuan kognitif berkaitan erat dengan 

kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan mengingat sampai 

dengan kemampuan memecahkan suatu masalah. Kemampuan kognitif 

dapat digambarkan menjadi enam tahap, yaitu pengetahuan atau 

pengenalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Sisi lain dari kemampuan kognitif peserta didik adalah kemampuan 

afektif. Kemampuan afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem 

nilai dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan 

terhadap sesuatu. Kemampuan afektif ini terdiri dari lima nilai tahapan, 

yaitu pengenalan atau penerimaan, pemberian respons, penghargaan 

terhadap nilai, pengorganisasian dan pengalaman.160 

Kemampuan lain yang dimiliki peserta didik adalah kemampuan 

psikomotorik. Kemampuan ini terkait erat dengan keterampilan motorik 

yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan 

koordinasi antara saraf dengan otak. Kemampuan psikomotorik ini dibagi 

menjadi lima tahapan, yaitu meniru, memanipulasi, akurasi gerak, 

artikulasi, dan naturalisasi.161 

Selain perlunya pendidik untuk memiliki kemampuan dalam 

membaca proses perkembangan peserta didiknya dari berbagai aspek di 

atas. Sesungguhnya apabila ditelusuri secara saksama mengenai tugas-

tugas pendidik, maka akan ditemukan bahwa dalam proses belajar dan 

pembelajaran, pendidik memiliki peran sebagai: 

                                                           
160 Ibid, 27. 
161 Ibid, 29. 
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a. Ukuran pengetahuan, yaitu harus memiliki dan terampil 

menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik.162 

b. Inovator, yaitu guru bertanggung jawab untuk menyebarluaskan 

gagasan-gagasan baru kepada peserta didiknya maupun masyarakat.163 

Menjadi pendidik yang ideal dan inovatif adalah sebuah tuntutan yang 

tidak bisa diabaikan. Masa depan bangsa ini ditentukan oleh kader-

kader muda bangsa, sedangkan penanggung jawab utama masa depan 

kader-kader muda tersebut berada di pundak pendidik, karena 

pendidiklah yang langsung berinteraksi dengan para generasi muda 

bangsa dalam membentuk kepribadian, memberikan pemahaman, 

menerbangkan imajinasi dan cita-cita, membangkitkan semangat, serta 

menggerakkan kekuatan generasi muda bangsa. Untuk dapat 

mewujudkan hal tersebut diperlukan pendidik yang energik, 

interested, berwawasan luas, humoris, dan mampu menguasai kelas, 

serta kedatangannya dinanti peserta didik. Bukan terwujud dari 

pendidik yang tidak mampu mengemas pelajaran secara menarik dan 

hanya membuat peserta didik selalu merasa terbebani. Adapun hal-hal 

yang dapat membuat pendidik menjadi seorang pengajar yang inovatif 

meliputi; menguasai materi pelajaran secara mendalam, mempunyai 

wawasan luas, komunikatif, dialogis, menggabungkan teori dan 

praktik, bertahap dalam belajar juga saat menyampaikan materi, 

                                                           
162 Jamaludin, Acep Komarudin dan Koko Khoerudin, Pembelajaran Perspektif Islam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 76. 
163 Ibid. 
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mempunyai variasi pendekatan, tidak memalingkan materi pelajaran, 

tidak terlalu menekan dan memaksa serta humoris tapi serius.164 

c. Organisator lingkungan dan proses belajar dan pembelajaran, yaitu 

sebagai perencana proses belajar dan pembelajaran.165 

d. Model, yaitu figur penampilan yang dapat diteladani oleh peserta 

didik maupun masyarakat.166 

e. Fasilitator belajar, yaitu menciptakan terjadinya proses belajar yang 

serasi dengan kebutuhan, kemampuan, keinginan, serta potensi peserta 

didik sehingga proses belajar dapat berlangsung secara optimal. Peran 

pendidik sebagai fasilitator dapat dilakukan dengan cara memimpin 

proses belajar kelompok, memberi bimbingan dan pelayanan dalam 

belajar peserta didik, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

belajar secara aktif, menyediakan kebutuhan sarana belajar seperti 

buku, waktu, tempat, dan lainnya.167 

Penjelasan tentang perlunya pendidik untuk memiliki pengetahuan 

tentang perkembangan peserta didiknya dan perlunya pendidik untuk 

mampu melakukan peranannya sesuai yang telah dijelaskan. Merupakan 

bagian dari beberapa kategori seorang pendidik dapat disebut 

profesionalitas dalam melakukan pembelajaran. 

                                                           
164 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif (Jogjakarta: 

DIVA Press, 2009), 113-137. 
165 Jamaludin, Acep Komarudin dan Koko Khoerudin, Pembelajaran Perspektif Islam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 76. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
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Pengertian profesionalitas sendiri adalah kata yang merujuk atau 

mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta 

derajat pengetahuan dan keahlian yang anggota profesi miliki dalam 

rangka melakukan pekerjaannya.168 Melalui pengertian ini, dapat dilihat 

bahwa selain pendidik harus memiliki derajat pengetahuan dan keahlian 

yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pendidik yang profesionalitas. 

Pendidik juga dituntut memiliki sikap-sikap tertentu yang perlu dimiliki 

dalam melakukan tugas maupun tanggung jawabnya. Adapun sikap 

pendidik dalam rangka menjalankan tugasnya baik kaitannya sebagai 

fasilitator maupun pada aspek peran pendidik yang lain adalah sebagai 

berikut.169 

a. Dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi 

dan perasaannya. 

b. Mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif, bahkan 

yang sulit sekalipun. 

c. Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta 

didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran. 

d. Dapat menerima feedback, baik yang sifatnya positif maupun negatif, 

dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri 

dan perilakunya. 

                                                           
168 Buchari Alma, et al., Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 130.   
169 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), 42-43. 
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e. Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama 

proses pembelajaran. 

f. Menghargai prestasi peserta didik, meskipun biasanya mereka sudah 

tahu prestasi yang dicapainya. 

g. Menggunakan metode yang bevariasi. 

h. Memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik.  

i. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta 

disesuaikan dengan mata pelajaran. 

j. Memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran. 

k. Menghubungi spesialis, bila ada peserta didik yang mempunyai 

kelainan. 

l. Menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan 

laporan. 

m. Memahami bahwa peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan 

yang sama.  

n. Mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak 

bekerja dengan kemampuan masing-masing pada setiap pelajaran. 

o. Mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran. 

p. Mengamati peserta didik dalam berbagai situasi, baik di kelas maupun 

di luar kelas. 

q. Menyediakan waktu untuk mengadakan pertemuan dengan peserta 

didik, sebelum, selama dan setelah pembelajaran.  
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r. Mencatat dan mengecek seluruh pekerjaan peserta didik, dan 

memberikan komentar yang konstruktif. 

s. Mempelajari catatan peserta didik. 

t. Membuat tugas dan latihan untuk kelompok.  

u. Memberikan kesempatan khusus bagi peserta didik yang memiliki 

kemampuan yang berbeda. 

v. Memberikan penilaian secara adil, dan transparan. 

Ciri-ciri pendidik yang baik menurut Prof. Dr. S. Nasution MA 

dalam bukunya menyatakan: sukar menentukan bagaimanakah sebenamya 

pendidik yang baik. Walaupun demikian dapat juga diberikan beberapa 

prinsip yang berlaku umum untuk semua pendidik yang baik, adalah:170  

a. Pendidik yang baik mampu memahami dan menghormati peserta 

didik.  

b. Memahami bahan pelajaran yang diberikannya.  

c. Memilih metode yang sesuai.  

d. Menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan peserta didik.  

e. Mengaktifkan peserta didik dalam hal belajar.  

f. Memberikan pengertian, bukan verbal.  

g. Menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan peserta didik.  

h. Memiliki tujuan tertentu dari setiap pelajaran.  

i. Tidak terikat dengan satu buku teks. 

                                                           
170 Buchari Alma, et al., Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 157-158. 
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j. Tidak menyampaikan pengetahuan saja tapi berusaha membentuk 

kepribadian anak.  
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BAB IV 

RELEVANSI ANTARA KONSEP PEMBELAJARAN PERSPEKTIF KH. 

HASYIM ASY’ARI DALAM KITAB ADAB AL-’ALIM WA AL-

MUTA’ALLIM DENGAN KONSEP PEMBELAJARAN DALAM 

KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2013 

Konsep pembelajaran yang ditulis oleh KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab 

Adab al-’Alim wa al-Muta’allim merupakan sebagian kecil dari gambaran umum 

pembelajaran di Indonesia zaman dahulu. Dapat dikatakan demikian karena 

pendidikan pada zaman KH. Hasyim Asy’ari memiliki karakteristik yang hampir 

sama pada berbagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang 

berada dalam lingkungan pondok pesantren. Kesamaan karakteristik tersebut salah 

satu di antaranya adalah bentuk pelaksanaan pendidikan yang mengedepankan 

kedisiplinan dan kepatuhan. Pembelajaran pada era dahulu identik dengan 

tegasnya para pendidik dalam mendidik peserta didik. Para pendidik tidak segan 

untuk menghukum peserta didiknya, demi kesadaran peserta didik untuk selalu 

mematuhi perintah dan arahan pendidik saat pembelajaran. 

Walaupun konsep pembelajaran yang ditulis oleh KH. Hasyim Asy’ari 

merupakan kategori pendidikan tradisional, namun dapat dianalisis letak 

kesamaannya dengan penerapan pendidikan era sekarang, di mana pemerintah 

melalui menteri pendidikan dan kebudayaan telah mengusahakan pendidikan yang 

membentuk kompetensi dan mental peserta didik dari segala aspek melalui 

Kurikulum 2013, khususnya melalui mata pelajaran PAI. Kesesuaian konsep 

pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari terhadap konsep pembelajaran pada 
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Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 sendiri, dapat dibuktikan dengan 

merelevansikan konsep pembelajaran keduanya yang telah dijelaskan pada 

pembahasan sebelumnya. Adapun relevansi tersebut dijelaskan penulis dengan 

mengambil berbagai pembahasan yang ada di kitab Adab al-‘Alim wa al-

Muta’allim sebagai berikut: 

A. Pembelajaran Perspektif KH. Hasyim Asy’ari 

Berbagai konsep pembelajaran yang telah dipaparkan pada pembahasan 

sebelumnya terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dan dilakukan pendidik serta peserta didik masih sering dijumpai pada 

pendidikan di pesantren. Namun menjadi sesuatu yang langka di tengah budaya 

kosmopolit. Kelangkaan tersebut bukan berarti bahwa konsep yang ditawarkan 

sudah tidak relevan lagi, melainkan karena masalah yang melingkupinya 

semakin kompleks seiring dengan munculnya berbagai masalah pendidikan 

Islam itu sendiri. Meskipun demikian pemikiran yang berkaitan dengan 

pembelajaran terlihat maju. Hal ini dapat dilihat dari cara memilih guru yang 

harus profesional, memerhatikan hak-hak guru, dan sebagainya.171 Selain itu, 

konsep pembelajaran yang telah diterapkan pada zaman KH. Hasyim Asy’ari 

dan telah tertulis dalam kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim ini memiliki 

banyak kesamaan karakteristik dengan pembelajaran yang diterapkan pada 

Kurikulum PAI 2013 sebagaimana dijelaskan penulis meliputi: 

1. Menekankan Pembentukan Aspek Keimanan dan Ketaqwaan Dalam 

Pembelajaran 

                                                           
171 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 214. 
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Pembelajaran untuk membentuk pondasi keimanan dan ketaqwaan 

adalah hal yang diutamakan dalam pembelajaran KH. Hasyim Asy’ari, hal 

tersebut dapat dilihat dari mata pelajaran Tauhid dan Fiqih yang menjadi 

salah satu materi pelajaran yang diutamakan serta didahulukan oleh KH. 

Hasyim Asy’ari. Ini merupakan pembelajaran yang relevan dengan 

pembelajaran yang terdapat dalam Kurikulum PAI 2013, di mana 

implementasi Kurikulum PAI 2013 harus mencerminkan tujuan 

Pendidikan Nasional. Di antaranya yaitu membangun potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

2. Mengutamakan Proses Pembelajaran, Bukan Memfokuskan Pada Hasil 

yang Diperoleh 

Peserta didik belajar materi pelajaran secara berurutan sesuai 

dengan tingkatan kemampuan. Belajar dengan memperhatikan dan 

melakukan proses tahapan-tahapan secara utuh, dapat memaksimalkan 

kemampuan serta pemahaman peserta didik dalam menguasai materi 

pelajaran. Proses pembelajaran untuk membentuk kemampuan peserta 

didik menguasai materi secara maksimal ini relevan dengan pembelajaran 

Kurikulum PAI 2013. Relevansi ini bisa dilihat dari penerapan 

pembelajaran Kurikulum PAI 2013 yang menggunakan pembelajaran 

saintifik sebagai tahapan untuk membangun pengetahuan peserta didik 

secara mandiri. Pembelajaran saintifik atau bersifat ilmiah ini yang 

umumnya merupakan kegiatan inkuiri, menjadikan pendidikan yang 
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sebelumnya berorientasi pada hasil beralih ke pendidikan yang 

berorientasi pada proses. 

3. Aktif Bertanya dan Meminta Penjelasan Tentang Materi yang Belum 

Dipahami 

Peserta didik diharapkan untuk aktif bertanya ketika sedang dalam 

aktivitas pembelajaran. Tidak bertanya karena merasa malu, sehingga 

dapat menyebabkan peserta didik tidak mendapat pemahaman materi 

pelajaran dengan baik. Tuntutan bagi peserta didik untuk aktif bertanya ini 

relevan dengan salah satu tahapan dalam pembelajaran saintifik, yaitu 

tahapan mengajukan pertanyaan. Pada tahapan ini peserta didik dilatih 

untuk merumuskan pertanyaan terkait topik yang akan dipelajari. Aktivitas 

belajar ini sangat penting untuk meningkatkan keingintahuan dalam diri 

peserta didik dan mengembangkan kemampuan mereka untuk belajar 

sepanjang hayat. 

4. Mengoreksi Materi Pelajaran Sebelum Dihafalkan 

Bentuk aktivitas peserta didik untuk mengoreksi materi 

pelajarannya sebelum dihafalkan relevan dengan aktivitas pengamatan 

atau observasi yang dilakukan peserta didik pada penerapan pembelajaran 

saintifik. Dalam tahap awal pembelajaran, peserta didik dituntut untuk 

menginvestigasi dan memperoleh informasi sesuai dengan fakta yang 

sesungguhnya. Sehingga setelah observasi selesai dilakukan, peserta didik 

dapat mengkonstruksi pengetahuannya lebih dalam dan tepat berdasarkan 

sumber yang juga sesuai. 
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5. Memposisikan Tempat Duduk yang Dapat Dilihat Oleh Peserta Didik 

Menempatkan letak tempat duduk secara tepat agar peserta didik 

bisa melihat pendidik dengan jelas penting untuk diperhatikan, apalagi 

ketika pendidik sedang memberikan penjelasan. Pembelajaran oleh KH. 

Hasyim Asy’ari yang memperhatikan tata kelola tempat belajar ini relevan 

dengan pembelajaran Kurikulum PAI 2013, yang mengedepankan suasana 

kondusif dalam ruang kelas, dengan membuat penataan ruang kelas yang 

fleksibel dan aksesibilitasnya bagus. 

6. Mengawali Kegiatan Pembelajaran Dengan Berdo’a 

Aktivitas pembelajaran yang diawali dengan berdo’a ini relevan 

dengan pembelajaran pada Kurikulum PAI 2013 yang juga mengawali 

kegiatan pembelajaran dengan berdo’a terlebih dahulu. Saat kegiatan 

berdo’a dapat dipimpin oleh pendidik secara langsung maupun dapat 

dipimpin oleh ketua kelas maupun petugas do’a, tergantung kebijakan 

pendidik dan pihak sekolah. 

7. Mendahulukan Materi Pelajaran yang Mulia dan Paling Penting 

Memberikan penjelasan materi yang mulia dan paling penting 

terlebih dahulu, kemudian baru menjelaskan cabang-cabangnya, 

merupakan hal yang relevan dengan pembelajaran Kurikulum PAI 2013. 

Pada pembelajaran sekarang pendidik mendahulukan materi pokok atau 

inti diawal materi pelajaran, setelah itu pendidik baru menjelaskan 

penjabaran lain yang terkait dengan materi pokok.  

8. Mengajarkan Materi Pelajaran Sesuai Kebutuhan 
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Aktivitas pembelajaran yang dilakukan pendidik harus 

memperhatikan pemberian materi sesuai tingkat kebutuhan peserta didik. 

Ini relevan dengan pembelajaran Kurikulum PAI 2013, di mana pendidik 

sebagai pengemban atau pelaksana amanat pendidikan perlu 

memperhatikan kesesuaian materi pelajaran dengan tingkat kemampuan 

dan kesanggupan peserta didik. 

9. Mengajarkan Materi Pelajaran Dengan Menarik dan Tidak Membosankan, 

Serta Tidak Terlalu Cepat Dalam Menyampaikan Materi Pelajaran 

Pendidik perlu mengajarkan materi pelajaran secara berimbang, 

yakni mengajarkan materi tersebut dengan tidak teramat panjang yang 

dapat menimbulkan rasa bosan peserta didik, maupun sebaliknya 

mengajarkan materi terlalu singkat yang dapat menimbulkan 

ketidakpahaman peserta didik. Pengajaran demikian relevan dengan 

pengajaran PAI saat ini yang menggunakan metode sesuai kebutuhan dan 

metode yang bervariasi, untuk tujuan agar pembelajaran menarik serta 

peserta didik tidak merasa bosan. 

10. Menghadiri tempat-tempat belajar sebanyak mungkin 

Peserta didik diharapkan semaksimal mungkin menghadiri halaqah 

(tempat pembelajaran) pendidik, karena melalui tempat pembelajaran 

tersebut selain peserta didik bisa lebih memperdalam dan memperluas 

ilmunya, juga bisa membangun serta mempererat interaksi peserta didik 

dengan pendidik maupun dengan sesama peserta didik yang dibutuhkan 

untuk menunjang proses belajarnya. Hal ini relevan dengan pembelajaran 
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Kurikulum PAI 2013 di mana peserta didik perlu untuk membangun 

jaringan dan komunikasi yang dapat membantunya menggapai 

keberhasilan belajar. 

B. Tugas dan Tanggung Jawab Peserta Didik Terkait Dengan Pendidik 

Dalam Kaitannya Pada Pembelajaran 

Bentuk tugas dan tanggung jawab peserta didik yang berkaitan dengan 

pendidik dalam pembelajaran atau singkatnya dapat disebut interaksi peserta 

didik dengan pendidik ini, memiliki beberapa poin penting yang menunjukkan 

kerelevansian konsep pembelajaran KH. Hasyim Asy’ari dengan Kurikulum 

PAI 2013, poin-poin tersebut meliputi:  

1. Berusaha dan Istikharah Mencari Pendidik yang Tepat  

Usaha peserta didik untuk mencari pendidik yang memiliki akhlak, 

keagamaan dan keilmuan yang baik relevan dengan pembelajaran pada 

Kurikulum PAI 2013 yang membutuhkan seorang pendidik berkompeten 

dibidang mengajar dan ahli dalam suatu bidang keilmuan. Tidak cukup 

sampai itu, pendidik juga diharuskan mampu menjadi teladan bagi peserta 

didik, baik di saat mengajar maupun diluar aktivitas mengajar. 

2. Mencari Pendidik yang Kenyang Pengalaman Ilmu Dari Para Ahli 

Usaha peserta didik untuk mendapatkan pendidik yang memiliki 

banyak pengalaman mencari ilmu dari para ahli, merupakan hal yang 

relevan dengan dunia pendidikan saat ini, termasuk juga pada 

pembelajaran PAI. Relevansi tersebut dapat dilihat dari usaha pemerintah 

untuk menjaring para pendidik yang profesional dalam segala aspek, 
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termasuk dari segi pengalaman dalam melakukan studi di berbagai 

tingkatan pendidikan. Meskipun pemilihan atau pencarian pendidik 

profesional yang sudah berpengalaman ini dilakukan oleh pemerintah, 

bukan oleh peserta didik langsung. Namun keduanya tetap memiliki tujuan 

yang sama. 

3. Berprasangka Baik Kepada Pendidik, Walaupun Pendidik Bersikap Kasar 

Prasangka baik kepada pendidik ini perlu ditanamkan dalam jiwa 

peserta didik. Selalu berusaha berprasangka baik kepada pendidik perlu 

dilakukan setiap kondisi apapun, meskipun saat pendidik menegur peserta 

didik dengan kasar. Sikap kasar pendidik ini, sebaiknya tidak langsung 

dimaknai sebagai sesuatu yang buruk, tetapi hendaknya memaknai sikap 

tersebut sebagai usaha pendidik agar peserta didik dapat memperbaiki 

aspek-aspek pembelajaran yang masih belum dikuasai, termasuk juga 

aspek berprilaku. Sikap demikian ini relevan dengan pembelajaran 

Kurikulum PAI 2013 yang juga menekankan kemampuan sikap pada 

peserta didik. Adapun sikap kasar pendidik sendiri perlu dipandang 

sebagai sesuatu yang arahnya tidak selalu pada pelanggaran HAM ataupun 

suatu tindak kekerasan. Alangkah baiknya jika semua pihak termasuk 

orang tua peserta didik lebih memperhatikan prilaku anaknya terlebih 

dahulu. Sehingga pendidik sebagai subjek yang berperan membentuk 

karakter peserta didik dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. 

4. Menghormati Pemikiran, Perkataan, dan Perbuatan Pendidik. Termasuk 

Berbicara Secara Baik Ketika Tidak Sependapat Dengan Pendidik 
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Sikap peserta didik untuk bisa menghormati pemikiran, perkataan 

dan perbuatan pendidik diharuskan pada ruang lingkup konteks 

pembelajaran yang diterapkan KH. Hasyim Asy’ari. Termasuk juga harus 

mampu menunjukkan sikap yang baik ketika mengutarakan pendapat atau 

pemikiran yang berbeda dengan pemikiran pendidik. Keharusan peserta 

didik bersikap demikian ini, relevan dengan peranan peserta didik dalam 

implementasi pembelajaran Kurikulum PAI 2013, yang menuntut peserta 

didik memiliki kemampuan untuk dapat menghormati dan menghargai 

setiap warga sekolah, utamanya kepada pendidik. 

5. Menunjukkan Kepada Pendidik Sikap Senang dan Semangat Untuk 

Belajar  

Tugas peserta didik untuk selalu senang dan semangat dalam 

aktivitas belajar, sangat relevan dengan implementasi pembelajaran pada 

Kurikulum PAI 2013. Relevansi ini terlihat dari tututan yang juga 

dialamatkan pada peserta didik untuk mampu berpartisipasi menyukseskan 

pembelajaran PAI dalam bentuk kreatif dan inovatif serta menciptakan 

suasana kompetitif dalam belajar. 

C. Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik Terkait Dengan Peserta Didik 

Dalam Kaitannya Pada Pembelajaran 

Sesuai dengan yang terdapat dalam kitab Adab al-’Alim wa al-

Muta’allim, KH. Hasyim Asy’ari sudah mendeskripsikan konsep interaksi 

pendidik dan peserta didik ini dengan jelas, termasuk dalam aspek realisasi 

antara keduanya. Judul itu pula yang menjadi primary sources dari penelitian-
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penelitian yang telah dilakukan selama ini tentang pemikiran KH. Hasyim 

Asy’ari dalam bidang pendidikan.172 Sebab itu, penulis juga menyertakan 

materi interaksi pendidik dan peserta didik ini sebagai bahan kajian yang lebih 

luas dalam merelevansikan konsep pembelajaran KH. Hasyim Asy’ari dengan 

konsep pembelajaran Kurikulum PAI 2013. Adapun relevansi tugas dan 

tanggung jawab pendidik terkait dengan peserta didik dalam pembelajaran, 

atau dapat dikatakan relevansi interaksi pendidik terhadap peserta didik terkait 

pembelajaran tersebut dengan konsep pembelajaran Kurikulum PAI 2013 telah 

dijelaskan penulis sebagai berikut:  

1. Membantu Peserta Didik Dari Awal Hingga Akhir Pembelajaran 

Tugas pendidik untuk selalu membantu peserta didik dari saat 

pembelajaran dimulai hingga pelajaran berakhir ini, relevan dengan 

pembelajaran pada Kurikulum PAI 2013, di mana pembelajaran PAI pada 

kurikulum tersebut mengharuskan pendidik bertindak profesional sebagai 

fasilitator pembelajaran, dengan selalu membantu semua aktivitas belajar 

peserta didik supaya berjalan efektif serta lancar. 

2. Mempergauli Peserta Didik Dengan Penuh Kasih Sayang, Kesabaran, 

Rendah Hati, Juga Tutur Kata dan Sikap yang Terpuji Kepada Peserta 

Didik 

Pendidik yang juga berperan sebagai subjek dalam proses 

pembelajaran, memiliki tugas yang berkenaan dengan hubungannya pada 

peserta didik. Adapun hubungan di sini dalam artian cara bergaul pendidik 

                                                           
172 Mukani, “Pendidikan Karakter Perspektif KH. Hasyim Asy’ari,” Madinah, 1 (Juni, 2014), 

41. 
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kepada peserta didiknya. Cara mempergauli peserta didik harus dengan 

kasih sayang, sabar, rendah hati dalam segi bertutur kata maupun bersikap. 

Hal ini relevan dengan pembelajaran Kurikulum PAI 2013 yang 

menekankan terjalinnya ikatan emosional antara pendidik dengan peserta 

didik. Ketika telah terjalin ikatan emosional, maka secara mudah peserta 

didik dapat menerima nasehat dan arahan pendidik. Jalinan hubungan 

seperti inilah sesungguhnya yang diharapkan KH. Hasyim Asy’ari, karena 

bagi beliau keterjalinan interaksi antara peserta didik dan pendidik lebih 

berpengaruh terhadap proses belajar peserta didik.173 Walaupun perlu 

terjalin hubungan yang demikian, tetapi pada saat tertentu pendidik juga 

harus bertindak tegas. Sehingga perlu adanya cara pandang tersendiri 

dalam setiap situasi pembelajaran. 

3. Memudahkan Peserta Didik Dalam Memahami dan Menguasai Ilmu 

Kemudahan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu 

memahami dan menguasai ilmu, dapat dilakukan pendidik melalui 

penyampaian materi secara ringan atau penggunaan tata bahasa yang baik. 

Hal demikian relevan dengan tugas guru pada pendidikan saat ini termasuk 

dalam Kurikulum PAI 2013, yang mengharuskan pendidik memiliki dan 

terampil untuk menyampaikan materi sesuai tanggung jawab atas tugas 

ataupun peranannya sebagai ukuran pengetahuan bagi peserta didik.  

4. Rajin Menguji Hafalan dan Pemahaman Peserta Didik 

                                                           
173 Mukani, “Pendidikan Karakter Perspektif KH. Hasyim Asy’ari,” Madinah, 1 (Juni, 2014), 

44. 
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Keaktifan pendidik untuk rajin menguji hafalan dan pemahaman 

peserta didik relevan dengan pembelajaran Kurikulum PAI 2013, karena 

pada pembelajaran PAI saat ini, proses untuk membangun kemampuan 

peserta didik secara mandiri diutamakan. Salah satu caranya adalah 

dengan pemberian tugas oleh pendidik kepada peserta didik. Melalui 

tugas-tugas tersebut penguasaan materi diharapkan mampu dicapai.   

5. Bersikap Demokratis Kepada Seluruh Peserta Didik 

Sikap pendidik untuk memberikan pandangan dan penilaian secara 

adil tanpa pilih kasih terhadap peserta didiknya merupakan hal yang 

relevan dalam pembelajaran PAI saat ini. PAI dan Budi Pekerti sebagai 

materi pelajaran yang berisi nilai-nilai agama Islam dan berbagai prilaku 

yang berasaskan ajaran Islam, tentunya mengajarkan kepada setiap 

manusia sebagai hamba Allah untuk memperlakukan saudara sesama 

manusia dengan adil sesuai haknya. Ini pun sejalan juga dengan 

Kurikulum 2013 yang mengharuskan pendidik memberikan perlakuan 

yang sama kepada seluruh peserta didik. 

6. Pendidik memperhatikan kehadiran atau absensi peserta didik 

Mengecek absensi peserta didik dan menanyakan secara langsung 

kepada peserta didik bersangkutan atau orang dekatnya, perihal ketidak 

hadirannya dalam pembelajaran, relevan dengan prosedur pembelajaran 

Kurikulum PAI 2013. Pada awal pelaksanaan pembelajaran, terlebih 

dahulu pendidik melakukan pengecekan absensi peserta didiknya, sebelum 

melakukan pembelajaran untuk membahas materi pelajaran. 
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D. Tanggung Jawab Peserta Didik dan Pendidik Terhadap Diri Sendiri 

Selain tugas dan tanggung jawab peserta didik dan pendidik yang 

berkenaan dengan hubungan atau interaksi keduanya terkait pembelajaran. Ada 

juga tanggung jawab peserta didik dan pendidik yang berhubungan dengan 

perilaku atau aktifitas pribadinya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ini 

tentunya memiliki kerelevansian dengan Kurikulum PAI 2013, karena 

tanggung jawab pribadi ini akan memiliki efek bagi pelaksanaan pembelajaran 

itu sendiri. Adapun kerelevansian tersebut telah dijabarkan penulis sebagai 

berikut:  

1. Tanggung Jawab Peserta Didik Terhadap Diri Sendiri 

a) Peserta Didik Memaksimalkan Waktu Untuk Belajar 

Memaksimalkan seluruh waktu peserta didik untuk keperluan 

menuntut ilmu, terlebih lagi saat peserta didik masih berusia muda, 

merupakan hal yang relevan dengan pembelajaran PAI saat ini. 

Pembelajaran Kurikulum PAI 2013 menekankan pada seluruh peserta 

didik untuk mampu memaksimalkan belajarnya melalui kesempatan 

membangun pengetahuannya secara mandiri, dengan cara atau strategi 

belajar yang juga dapat dikelola secara mandiri demi pembentukan 

aspek kognitifnya. 

b) Mengatur Waktu Tidur, Istirahat, Dan Refreshing 

Kemampuan peserta didik untuk dapat mengatur aktivitasnya 

secara teratur relevan dengan pembelajaran Kurikulum PAI 2013, yang 

membentuk kepribadian peserta didik menjadi generasi yang mau serta 
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mampu disiplin menghargai dan memanfaatkan waktu yang dimiliki 

secara baik. 

c) Mengurangi Pergaulan Yang Tidak Bermanfaat 

Tanggung jawab peserta didik terhadap pribadinya dalam 

bentuk mengurangi pergaulan yang lebih banyak aktivitas bermainnya 

dari pada aktivitas belajar, relevan dengan pembelajaran Kurikulum 

PAI 2013. Kesesuain ini bisa dilihat dari proses pembelajaran yang 

membutuhkan kesungguhan dan peran serta seluruh peserta didik saat 

melakukan aktivitas belajar. Kesungguhan dan Peran serta seluruh 

peserta didik untuk belajar ini misalnya dibutuhkan saat pendidik 

membentuk kelompok dikusi ketika pembelajaran. 

2. Tanggung Jawab Pendidik Terhadap Diri Sendiri 

a) Menghilangkan Akhlak Tercela, Menghiasi Diri Dengan Akhlak 

Terpuji 

Usaha pendidik untuk menghiasi dirinya dengan akhlak terpuji 

dan menghindari segala perbuatan tercela sebagai bentuk tanggung 

jawab pribadinya, merupakan hal yang relevan dengan pembelajaran 

Kurikulum PAI 2013. Bentuk usaha pendidik demikian sesuai dengan 

perannya, yaitu sebagai model panutan atau teladan peserta didik untuk 

belajar menjadi pribadi yang lebih baik. 

b) Menyusun Karya Tulis Terkait Bidang Studi yang Dikuasai 

Pendidik yang memiliki kemampuan menulis dan ahli pada 

suatu bidang studi, hendaknya menyusun suatu karya tulis sesuai 
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dengan bidang studi yang dikuasai. Hal ini relevan dengan 

pembelajaran PAI saat ini, yaitu menjunjung tinggi penyusunan karya 

tulis oleh para pendidik untuk mengasah literasinya dan menambah 

literatur bagi khalayak umum khususnya para peserta didik.  

Relevansi konsep pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari dalam 

kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim dengan konsep pembelajaran dalam 

Kurikulum PAI 2013 dapat dilihat juga pada tabel berikut ini: 

Tabel. 1.2 

Relevansi Konsep Pembelajaran KH. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adab al-

’Alim wa al-Muta’allim Dengan Konsep Pembelajaran Dalam Kurikulum 

PAI 2013 

Pembelajaran Dalam Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam 2013 

Pembelajaran Perspektif KH. 

Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adab 

al-’Alim wa al-Muta’allim 

1. Memberi salam dan memulai 

pelajaran dengan mengucapkan 

basmalah dan kemudian berdoa 

bersama. Kemudian pendidik 

menjelaskan secara singkat materi 

yang akan diajarkan dengan 

kompetensi inti dan kompetensi 

dasar serta indikator yang akan 

dicapai. 

 

a. Pendidik Mengucapkan salam 

ketika memasuki tempat 

pembelajaran dan duduk 

menghadap kiblat bila 

memungkinkan. 

b. Mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdo’a. Tidak lupa juga 

membaca Ta’awudz, Basmalah, 

Hamdalah, Shalawat kepada Nabi 

Muhammad Saw, keluarga, para 

sahabat dan para pemimpin umat 

Islam. 

c. Pendidik sebaiknya memulai 

pelajaran dengan memberi 
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gambaran atau persepsi awal 

tentang suatu permasalahan dan 

menjelaskannya dengan contoh-

contoh serta menyebutkan dalil-

dalilnya. 

2. Peserta didik melakukan 

pengamatan atau observasi. 

a. Mengoreksi materi pelajaran 

sebelum dihafalkan 

b. Memberi catatan hal-hal yang 

penting pada buku pelajaran atau 

menandai bagian-bagian yang sulit 

3. Mengajukan pertanyaan. 

Pendidik berperan sebagai 

penanya untuk memberi stimulus 

agar peserta didik bertanya. 

a. Pendidik bertanya untuk menguji 

pemahaman peserta didik tentang 

materi pelajaran yang sudah 

diajarkan 

b. Pendidik tidak diperbolehkan 

menunda untuk memberikan 

jawaban atas suatu pertanyaan pada 

pertemuan berikutnya jika pendidik 

sudah mengetahui jawabannya 

c. Pendidik mengapresiasi peserta 

didik yang mampu menjawab 

pertanyaan dengan benar 

4. Melakukan eksperimen. Belajar 

merupakan proses mencoba 

berbagai kemungkinan. Pendidik 

perlu memberi kebebasan kepada 

peserta didik untuk mencoba 

sesuai perkembangan logika dan 

nalarnya. 

a. Peserta didik harus memanfaatkan 

waktu luangnya untuk bersemangat 

memperdalam pengetahuannya 

dalam menuntut ilmu. 

b. Memudahkan peserta didik dalam 

memahami dan menguasai ilmu 

dengan cara menyampaikan 

pelajaran secara ringan dan mudah 
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dipahami. 

c. Memilihkan mata pelajaran yang 

sesuai dengan kemampuan peserta 

didik. Sehingga peserta didik tidak 

sampai mempelajari mata pelajaran 

yang melebihi kemampuannya. 

5. Mengasosiasikan atau menalar a. Peserta didik berpindah dari satu 

kitab ke kitab-kitab yang isinya 

lebih luas, disertai belajar yang rutin 

dan memberi keterangan (catatan 

kaki) ketika membaca atau 

mendengar materi-materi pelajaran 

yang bagus, permasalahan yang 

rumit dan langka, mencari solusi 

atau jawaban dari masalah tersebut, 

dan menemukan perbedaan di 

antara hukum-hukum yang 

kelihatan mirip dari keseluruhan 

bidang studi. 

6. Membangun jaringan dan 

mengkomunikasikan.  

a. Semaksimal mungkin peserta didik 

berusaha menghadiri halaqah 

(tempat pembelajaran) pendidik.  

b. Saling mengingat-ingat pelajaran 

bersama teman-teman di tempat 

pembelajaran (halaqah). 

c. Meminta penjelasan tentang materi 

yang belum dipahami dan 

mengutarakannya dengan tutur kata 

yang baik dan lembut. 
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7. Pendidik menutup/mengakhiri 

pelajaran dengan membaca 

hamdalah/doa. Pendidik 

mengucapkan salam kepada para 

peserta didik sebelum keluar 

kelas dan peserta didik menjawab 

salam. 

 

 

a. Pendidik menutup kegiatan 

pembelajaran dengan berdo’a 

bersama. Setelah itu pendidik 

berdiam sejenak ketika peserta didik 

sudah beranjak pulang. Perbuatan 

tersebut dilakukan untuk 

menghindari berdesak-desakan 

dengan peserta didik dan untuk 

mengantisipasi jika ada dari peserta 

didik yang masih memiliki 

keinginan untuk bertanya kepada 

pendidik. 

8. Pembelajaran Kurikulum PAI 

2013 berusaha membentuk 

peserta didik sebagai seorang 

yang beriman dan bertaqwa 

sesuai tujuan Pendidikan 

Nasional. 

 

b. Peserta didik mengutamakan dan 

mengawali terlebih dahulu belajar 

ilmu Tauhid (Aqidah), ilmu Fiqih 

dan ilmu Tasawwuf.  

 

9. Pembelajaran Kurikulum PAI 

2013 berorientasi pada proses 

bukan berorientasi pada hasil 

semata 

a. Mengutamakan proses 

pembelajaran, bukan memfokuskan 

pada hasil yang diperoleh. 

b. Peserta didik belajar secara bertahap 

dan maksimal serta berurutan sesuai 

tingkat kemampuan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konsep Pembelajaran Perspektif KH. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab 

Adab al-’Alim wa al-Muta’allim 

Berbagai konsep pembelajaran yang telah di tulis oleh KH. 

Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim, secara 

umum memiliki ciri khas pada pendidikan karakter. Ini adalah sesuatu 

yang wajar, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kitab Adab al-’Alim wa 

al-Muta’allim merupakan kitab yang berisi penjelasan tentang adab atau 

tata-karma seorang pendidik dan peserta didik dalam aktivitas 

pembelajaran. Walaupun demikian, pemaparan yang dijelaskan dalam 

kitab tersebut selain membahas tentang adab atau tata-krama tetapi 

sekaligus juga menjelaskan tentang ruang lingkup bentuk-bentuk aktivitas 

pembelajaran yang perlu dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. 

2. Konsep Pembelajaran Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

2013 

Aktivitas pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang terdapat dalam Kurikulum 2013, memiliki bentuk yang 

berbeda dengan pembelajaran dalam KTSP 2006. Melalui Kurikulum 

2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter ini, kegiatan 

pembelajaran yang sebelumnya berorientasi pada hasil berubah menjadi 

pembelajaran yang berorientasi pada proses. Perubahan orientasi tersebut 
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turut merubah pelaksanaan pembelajaran PAI yang sebelumnya berpusat 

pada guru, menjadi berpusat pada peserta didik. Kesempatan untuk 

membangun pengetahuan secara mandiri diberikan kepada peserta didik, 

agar proses belajar tidak bergantung pada usaha pendidik saja, tetapi 

peserta didik sebagai subjek pembelajaran juga dapat berupaya belajar 

melalui strategi, metode dan pendekatan belajar yang sesuai dengan 

tingkat kemampuan yang dimiliki. Kemampuan tersebut meliputi; 

kemampuan kognitif, kemampuan afektif serta kemampuan psikomotorik. 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menjadi bagian dari 

Kurikulum 2013 dengan pendidikan karakter sebagai salah satu basisnya. 

Dapat menjadi integrator untuk menghimpun ketiga aspek kompetensi, 

terutama kompetensi nilai atau sikap sesuai dengan sikap atau watak 

Islam. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dapat ikut serta mewujudkan integrasi pendidikan karakter 

keseluruh mata pelajaran dalam Kurikulum 2013. Adapun keseluruhan 

tujuan pembelajaran Kurikulum PAI 2013 dapat terealisasi dengan 

mengimplementasikannya melalui pembelajaran saintifik, yaitu 

pembelajaran menggunakan metode ilmiah yang melibatkan observasi 

atau pengamatan untuk merumuskan hipotesis atau mendapatkan data. 

Bentuk pembelajaran yang terhubung dengan kegiatan ilmiah umumnya 

disebut kegiatan Inkuiri. Inkuiri (inquiry) sendiri dapat dijadikan sebagai 

pendekatan, strategi, maupun metode pada pembelajaran saintifik. 

Aktivitas belajar melalui kegiatan inkuiri ini memiliki komponen dasar 
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yang meliputi; bertanya, menginvestigasi, mengkreasi, merefleksi, 

mendiskusikan atau menyampaikan data; sebagaimana telah dijelaskan 

dalam pembahasan pada bab ketiga. 

3. Relevansi Antara Konsep Pembelajaran Perspektif KH. Hasyim 

Asy’ari Dalam Kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim Dengan Konsep 

Pembelajaran Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan pada bab 

keempat. Dua konsep pembelajaran yang berbeda antara KH. Hasyim 

Asy’ari dengan pembelajaran Kurikulum PAI 2013 dapat ditemukan titik 

kesamaan atau relevansinya, mulai dari proses pembelajaran hingga yang 

berhubungan dengan interaksi antara pendidik dan peserta didik.  

B. Saran 

1. Kajian tentang konsep pembelajaran perspektif KH. Hasyim Asy’ari 

dalam kitab Adab al-’Alim wa al-Muta’allim dan relevansinya dengan 

konsep pembelajaran dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 ini, 

diharapkan dapat menjadi literatur baru yang bermanfaat bagi pendidikan 

di Indonesia. Terlebih lagi dapat menjadi bahan rujukan dan menambah 

wawasan bagi para pendidik dan peserta didik khususnya dalam 

pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

2. Sesuai prinsip kurikulum pendidikan yang harus dinamis, yakni 

menyesuaikan dengan perubahan zaman. Maka bagi pemangku kebijakan 

pendidikan, sepantasnya mempertimbangkan bahwa kurikulum 

pendidikan di Indonesia saat ini yang berbasis kompetensi dan karakter, 
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perlu sekiranya untuk mengadopsi pendidikan yang sudah teruji 

pengimplementasiannya secara baik, seperti konsep pembelajaran yang 

dirumuskan oleh KH. Hasyim Asy’ari. Sehingga pendidikan di Indonesia 

terutama pada pelaksanaan pembelajarannya dapat terus berkembang ke 

arah yang lebih baik. 

3. Melalui karya tulis ini, penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya 

untuk dapat menjadikan acuan dan rujukan bagi pembuatan kajian 

keilmuan baru yang lebih luas nilai wawasannya serta memiliki nilai 

manfaat yang lebih besar.  
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