
BAB  II 

DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

 
A. Al Islam 

Al Islam adalah bidang studi agama Islam yang diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan yang diasuh dalam organisasi Muhammadiyah.  bersama 

pendidikan kemuhammadiyahan dan bahasa Arab adalah bidang studi yang 

masing-masing berdiri sendiri, secara umum sering disebut ISMUBA. Al Islam 

mencakup ilmu dan penghayatan ajaran agama Islam.  

Ruang lingkup kajian dalam Al Islam mencakup akidah, ibadah, 

mu’amalah dan akhlak. Al Islam lahir seiring dengan lahirnya pendidikan dalam 

Muhammmadiyah. Muhammadiyah lahir dan berdiri sebagai usaha dan 

merupakan langkah dalam mensistematisasikan metodologi pemahaman dan 

pengamalan Islam sebagai hudan dan furqân yang diberikan oleh Allah kepada 

manusia. Menurut pandangan Muhammadiyah, Allah menurunkan Islam sebagai 

dimaksudkan di atas, memiliki sasaran dasar agar manusia memperoleh 

keterampilan mental dan praktis. Keterampilan untuk melaksanakan fungsi utama 

keberadaannya sebagai khalifah (pemimpin) prikehidupan duniawi dan sekaligus 

untuk melaksanakan fungsi utama keberadaan manusia yang lain yakni sebagai 

‘âbid. Sebagai ‘âbid (pengabdi) kepada Allah terhadap makna keberadaanNya 

sebagai pencipta kehidupan. Oleh karena itu, tata pemahaman Muhammadiyah 

dalam permasalahan ini akan merupakan upaya metodologis dalam memahami 
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tata hubungan Allah – manusia – al Quran sebagai sumber dasar Islam. Dari 

pemahaman terhadap tiga persoalan tersebut kemudian menjadi dasar fundamental 

pengamalan dan aktualisasinya didalam dinamika kehidupan sosial.1 

Memahami peranan manusia sebagai khalifah, berarti mengangkat kembali 

umat Islam dari kemerosotannya dalam memahami dan mengamalkan Islam 

sebagai agama. Melalui bidang studi al Islam, pemikiran-pemikiran keIslaman 

yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dapat didakwahkan kepada siswa. 

Pendidikan al Islam pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) merupakan bagian 

yang  integral dari program pengajaran pada setiap jenjang lembaga pendidikan 

tersebut. Hal mana juga merupakan usaha bimbingan, pembinaan dan panduan 

bagi guru dalam mengasuh peserta didiknya untuk memahami, menjiwai dan 

mengamalkan ajaran Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT serta sekaligus sebagai warga negara yang 

bertanggung jawab. 

Dengan demikian pendidikan al Islam sangat penting peranannya dalam 

rangka membina pribadi generasi muda, menjadi manusia beriman, bertaqwa 

kepada Allah SWT, berakhlak mulia dan menjunjung tinggi rasional dalam 

kehidupan sehari hari sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 2serta 

mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam 

kehidupan pribadi, maupun dalam bermasyarakat, mempertinggi akhlak, 

                                                 
1 Abdul Munir Mulkan, Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Amal 

Muhammadiyah, (Yogyakarta: PT. Percetakan Persatuan, 1990), h. 103. 
2 Yahya A Muhaimin, Standar Isi dan Standar kompetensi Lulusan Pendidikan  Al Islam 

dan Kemuhammadiyahan, (Jakarta: Majelis Dikdasmen PP Muhammaadiyah, 2007), h. 4. 
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memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah 

air, sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia yang berkualitas yang 

mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab 

terhadap pembangunan bangsa. 

Pendidikan Al Islam –tentunya beserta pendidikan Kemuhammadiyahan-  

bertujuan  untuk menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, 

dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang Al Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sesuai Al 

Qur’an dan As Sunnah, pun juga untuk mewujudkan manusia Indonesia yang taat 

beragama dan berakhlakul karimah, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, kreatif, inovatif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 

bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta 

mengembangkan budaya Islami siswa dalam komunitas sekolah sesuai Al Qur’an 

dan As Sunnah.3  

Bahan pendidikan Al Islam meliputi beberapa aspek: 1) Al Qur’an Hadits, 

2) aqidah, 3) akhlak, 4) fiqih dan 5) tarikh (sejarah).  

Ruang lingkup pendidikan Al Islam4 secara garis besar mencakup: aspek 

al Qur’an dan Hadits membahas ayat ayat tentang manusia dan tugasnya sebagai 

khalifah di bumi, ayat ayat Al Qur’an dan Hadits tentang keikhlasan dalam 

beribadah,  tentang bacaan dan penulisan Al Qur’an yang benar, ayat ayat al 

qur’an dan Hadits tentang harta dan tanggung jawab, ayat ayat Al Qur’an tentang 
                                                 

3 Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Standar Isi..., h. 5. 
4 Majelis Dikdasmen Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Silabus Al 

Islam Dan Kemuhammadiyahan Sekolah Menengah Atas, ( Medan: tp, 2007) 
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demokrasi, Hadits tentang demokrasi, ayat ayat Al Qur’an tentang kebersamaan, 

kemajemukan, nalar, kompetisi dan peran manusia di muka bumi, ayat ayat al 

Qur’an tentang kompetisi dalam kebaikan, tentang bacaan dan hafalan ayat ayat 

Al Qur’an, ayat ayat tentang persamaan gender, ayat ayat tentang egaliter, ayat 

ayat tentang larangan curang dalam takaran, ayat ayat tentang perintah 

menegakkan hukum, menunaikan amanah, adil dan tanggung jawab, perintah 

menjaga kelestarian lingkungan hidup, ayat ayat tentang kalamullah yang tinggi, 

tentang perintah mematuhi Allah dan RasulNya, tentang proses turunnya wahyu, 

tentang larangan membaca Al Qur’an secara tergesa gesa, tentang bacaan dan 

hafalan Hadits pilihan, ayat ayat Al Qur’an tentang anjuran bertoleransi, ayat ayat 

tentang etos kerja, ayat ayat tentang hal hal yang gaib, ayat ayat tentang kaum 

yang lemah, ayat ayat tentang makanan yang halal dan haram, ayat ayat tentang 

hukum, ekonomi, ayat ayat tentang korupsi,kolusi, dan nepotisme,  toleransi, ayat 

ayat tentang perbedaan pendapat, pengembangan IPTEK, tentang prilaku inklusif, 

ilmuan, dan ayat ayat tentang jagat raya. 

Adapun dalam aspek aqidah meliputi pembahasan tentang menigkatkan 

keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat sifatNya dalam asmaul husna, 

meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman dienul Islam, 

memahami iman kepada Allah, meningkatkan iman kepada malaikat, 

meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah, meningkatkan keimanan kepada 

kitab-kitab Allah, meningkatkan keimanan kepada akhir, memahami hal-hal yang 

merusak iman, memahami sorga dan neraka, dan pembahasan tentang 

meningkatkan iman kepada Qodha dan Qadar. 
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Dalam aspek akhlak pembahasannya meliputi takrif (defenisi) akhlak dan 

macam macamnya, pengertian husnuzan, contoh prilaku husnuzan kepada Allah, 

husnuzan kepada diri sendiri, husnuzan kepada sesama manusia, membiasakan 

prilaku husnuzan terhadap ibu bapa, keluarga, guru, dan lingkungan dalam 

kehidupan sehari hari, pengertian takabbur, tafakhur, ujub, suuzan dan ghadab, 

contoh prilaku takabbur, tafakhur, ujub, suuzan dan ghadab, menghindari prilaku 

takabbur, tafakhur, ujub, suuzan dan ghadab dalam kehidupan sehari hari, 

pengertian adab dalam berpakaian, berhias, berjalan, bertamu dan menerima tamu 

dalam kehidupan sehari hari; adab pergaulan dengan teman sebaya, dan antara 

pria dan wanita sesuai tuntunan al qur’an dan Hadits; membiasakan perilaku adab 

dalam pergaulan dengan teman sebaya dan antara pria dan wanita  sesuai dengan 

tuntunan Islam dalam kehidupan seehari hari; pengertian hasad, ria, zalim dan 

diskriminasi; contoh perilaku hasad, ria, zalim dan diskriminasi; menghindari 

perilaku hasad, ria, zalim dan diskriminasi; pengertian taubat, raja’, pemaaf, 

pemurah, tabah, dan istirja’; contoh perilaku taubat, raja’ pemaaf, pemurah, tabah 

dan istirja’; membiasakan perilaku taubat, raja’, pemaaf, pemurah, tabah dan 

istirja’; mendiskusikan pengertian efisiensi, gigih, hemat, sederhana , amanah, 

pengendalian diri dan syaja’ah; membiasakan perilaku efisiensi, gigih, hemat, 

sederhana, amanah, pengendalian diri dan syaja’ah; pengertian dan maksud 

menghargai karya orang lain; menampilkan  contoh perilaku menghargai karya 

orang lain; membiasakan perilaku menghargai karya orang lain dalam kehidupan 

sehari hari; pengertian israf, tabzir, ghibah, fitnah, dan dosa besar; contoh 

perbuatan israf, tabzir, ghibah, fitnah, dan dosa besar; menghindari perbuatan 
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israf, tabzir, ghibah, fitnah, dan dosa besar dalam kehidupan sehari hari; 

pengertian adil, ridha, amal saleh, berpikir konstruktif,  bersyukur dan bijaksana; 

contoh- contoh perilaku adil, ridha, amal saleh, berpikir konstruktif,  bersyukur 

dan bijaksana; membiasakan perilaku adil, ridha, amal saleh, berpikir konstruktif,  

bersyukur dan bijaksana dalam kehidupan sehari hari; pengertian sikap terbuka 

dan mawas diri; menunjukkan contoh sikap terbuka dan mawas diri; membiasakan 

sikap terbuka dan mawas diri; pengertian dan maksud persatuan dan kerukunan; 

contoh perilaku persatuan dan kerukunan; membiasakan perilaku persatuan dan 

kerukunan; tanggung jawab seorang muslim terhadap diri sendiri, keluarga, agama 

dan negara; menampilkan contoh tanggung jawab seorang muslim terhadap diri 

sendiri, keluarga, agama dan negara; membiasakan perilaku tanggung jawab 

seorang muslim terhadap diri sendiri, keluarga, agama dan negara. 

Berikutnya aspek fiqih meliputi pengertian kedudukan Al-Qur’an dan 

Hadits sebagai sumber hukum Islam dan ijtihad sebagai metode penetapan 

hukum; pengertian, kedudukan dan fungsi hukum taklifi dalam hukum Islam; 

menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari hari; hadats kecil dan besar 

dan cara mensucikannya; macam macam najis dan cara mensucikannya; 

membiasakan kaifiyat thoharah dalam kehidupan sehari hari; kaifiyat shalat wajib 

dan sunnah; membiasakan shalat wajib dan shalat sunnah setelah shalat wajib; 

menjelaskan penyebab timbulnya perbedaan dalam fiqih (penggunaan metode dan 

faktor sosial); hikmah perbedaan paham dalam fiqih Islam; undang undang dan 

peraturan tentang zakat, haji dan waqaf; contoh pengelolaan zakat, haji dan waqaf;  

menerapkan undang undang dan peraturan tentang zakat, haji dan waqaf; contoh 
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pengelolaan zakat dalam kepanitiaan; ketentuan shalat ketika safar; ketentuan 

shalat khauf; ketentuan shalat berjama’ah; membiasakan shalat berjama’ah; 

menjelaskan pengertian mu’amalah dan azas azas transaksi ekonomi dalam Islam; 

memberikan contoh transaksi ekonomi dalam Islam(musyarakah, mudharabah, 

murabahah; menghindari peraktek transaksaksi jual beli ribawi; menerapkan 

transaksi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari hari; tentang kaifiyat shalat 

Jum’at; tentang kaifiyat khutbah Jum’at; mempraktekkan khutbah jum’at; 

melaksanakan shalat jum’at; tata cara memandikan, mengkafani, menshalatkan, 

dan menguburkan jenazah; melakukan praktek memandikan, mengkafani, 

menshalatkan, dan menguburkan jenazah; penyembelihan hewan; ketentuan 

qurban dan aqiqah; berlatih dalam berqurban; menyelenggarakan pelaksanaan 

qurban; pengertian ‘ariyah, wadi’ah dan luqotoh;  menjelaskan ketentuan ‘ariyah, 

wadi’ah dan luqotoh; ketentuan hukum perkawinan dalam Islam; hikmah 

munakahat/ perkawinan; ketentuan perkawinan menurut perundang undangan di 

Indonesia; hukum melaksanakan shalat tathawwu’;  membiasakan shalat 

tathawwu’; tentang zikir dann do’a; hadits tentang zikir dan do’a; membiasakan 

zikir dsn do’a dalam kehidupan sehari hari;  ketentuan imarah berdasarkan Al 

Qur’an dan Hadits; ketentuan hudud  berdasarkan AlQur’an dan Hadits;   

ketentuan hukum waris; contoh pelaksanaan hukum waris; pengertian jihad fi 

sabilillah; dan memperaktekkan jihad dalam kehidupan sehari hari. 

Pada aspek tarikh (sejarah) meliputi strategi dakwah Rasulullah SAW 

periode Makkah; mendiskripsikan substansi (isi) dan stratei da’wah Rasulullah 

SAW periode Makkah; strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah; 
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menjelaskan strategi Rasulullah SAW dalam membina umat di Madinah; 

perkembangan Islam pada masa khulafaurrasyidin;  perkembangan Islam pada 

masa bani Umayyah; perkembangan Islam pada masa bani Abbasiyah; masuknya 

Islam di Spanyol; pemerintahan bani Umayyah di Spanyol; pemerintahan 

Muwahhidin; pemerintahan Murabitin; peranan Andalusia sebagai pusat 

pengembangan Islam di Eropa; perkembangan Islam pada abad pertengahan 

(1250-1800); tiga kerajaan besar Islam pada abad pertengahan; perkembangan 

Islam pada masa modern (1800- sekarang); contoh peristiwa perkembangan Islam 

pada masa modern; perkembangan Islam di Indonesia; contoh perkembangan 

Islam di Indonesia; mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia; 

memahami perkembangan Islam di dunia; dan contoh perkembangan Islam di 

dunia. 

Berdasarkan uraian di atas tentang pengajaran al Islam, maka indikator 

pengajaran al Islam adalah:  

1. Komitmen siswa terhadap prinsip umum Al Qur’an. 

2. Komitmen siswa terhadap keyakinan/aqidah Islam. 

3. Komitmen siswa terhadap  dasar dasar akhlak dalam Islam. 

4. Komitmen siswa terhadap beribadah dan hukum Islam. 

5. Komitmen siswa terhadap   kesejarahan dunia Islam.  

 
B. Kemuhammadiyahan  

Kemuhammadiyahan sebagai salah satu bidang studi yang menjadi ciri 

khusus dalam perguruan Muhammadiyah, adalah pelajaran yang disusun 

berdasarkan pada kajian yang mendalam tentang dasar dan tujuan 
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Muhammadiyah. Oleh sebab itu untuk mengetahui tujuan pelajaran 

Kemuhammadiyahan perlu diketahui dasar dan tujuan Muhammadiyah, sebagai 

yang tercantum dalam anggaran dasarnya pasal 2 dan 3 yang berbunyi: 

“Muhammadiyah berdasarkan Islam”. Adapun maksud dan tujuannya 

“menegakkan dan menjunjung agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya.” Dalam Muhammadiyah yang dimaksud Islam 

ialah sunnah Rasulullah SAW yang bersendikan Quran dan Hadis. Jadi pelajaran 

Kemuhammadiyahan harus selalu bersendikan Quran dan Hadis, setidak-tidaknya 

jangan sampai bertentangan dengan kedua dasar tersebut. Untuk mencapai 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah mengadakan 

bermacam-macam usaha sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar pasal 

4, diantaranya berbunyi: memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran 

dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam. 

Untuk melaksanakan ini Muhammadiyah mengadakan majlis dan bagian 

pendidikan dan pengajaran di daerah dan cabang, yang ditugaskan mendirikan 

madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah dari pendidikan rendah sampai 

pendidikan tinggi. Maksud dari perguruan itu agar dapat melaksanakan tujuan 

pendidikan Muhammadiyah yang berbunyi: Membentuk manusia muslim 

berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. 

Muhammadiyah adalah termasuk golongan masyarakat. Muhammadiyah 

menyadari sepenuhnya bahwa untuk melangsungkan dan menyempurnakan amal 

usahanya, haruslah ditumbuhkan kader-kader pelopor, pelangsung dan 

penyempurna yang mampu mengemban amanah K.H. A. Dahlan, dengan 
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menghidup-hidupkan Muhammadiyah. Oleh karena itu sudah pada tempatnya 

untuk membina dan menumbuhkan serta mendidik kader organisasi yang sanggup 

meneruskan perjuangan Muhammadiyah di masa dekat dan di masa depan dalam 

upaya mencapai tujuan Muhammadiyah dan tujuan pendidikan Muhammadiyah, 

dipandang mutlak untuk memberikan mata pelajaran Kemuhammadiyahan di 

semua perguruan Muhammadiyah. Tanpa memberikan pelajaran 

Kemuhammadiyahan sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, 

perguruan-perguruan seperti madarasah dan sekolah yang diasuh oleh 

Muhammadiyah akan kehilangan ciri khasnya, sehingga dapat disamakan dengan 

sekolah swasta lainnya. Pada saat yang sama Muhammadiyah kehilangan kader 

penerus perjuangan organisasinya yang semestinya secara sistematis telah terbina 

dalam pendidikan yang diasuhnya. Lebih-lebih bila mengingat salah satu fungsi 

lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai tempat pembibitan kader. Dengan 

demikian, diharapkan seluruh siswa perguruan Muhammadiyah dapat mengenal 

secara baik dan mendalam seluk beluk Muhammadiyah yang pada akhirnya dapat 

mewarisi dan meneruskan perjuangannya. 

Dengan pelajaran Kemuhammadiyahan para murid dapat dibimbing, 

dituntun dari usia mudanya mengenal Muhammadiyah, dengan harapan supaya 

mereka menjadi kader pelanjut dan penerus perjuangan Muhammadiyah. 

Sementara itu, sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar, 

Muhammadiyah juga perlu dipahami secara benar, utamanya oleh para calon 

kader pendukungnya agar Muhammadiyah yang hendak dikembangkan betul-

betul mengarah seperti apa yang dicita-citakan oleh pendirinya. 
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Kemuhammadiyahan, yang didalamnya dibahas hal ihwal Muhammadiyah 

dalam berbagai aspeknya, baik mengenai sejarah, struktur dan mekanisme 

keorganisasian, maupun landasan-landasan ideologinya merupakan modal dasar 

yang cukup berarti bagi siapa saja yang memilih Muhammadiyah sebagai alat 

perjuangannya. 

Kemuhammadiyahan bertujuan untuk menanamkan, menumbuhkan dan 

meningkatkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ajaran Islam serta 

mendakwahkannya secara berorganisasi sesuai dengan petunjuk Al Qur’an dan As 

Sunnah. Melalui pemahaman gerakan, organisasi dan amal usahanya, dengan 

tujuan menanamkan rasa tanggung jawab ke dalam diri peserta didik, 

dimaksudkan agar bisa menjadi kader Muhammadiyah merupakan pelopor, 

pelangsung, penerus dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.5 

Aspek historis berusaha menjelaskan Muhammadiyah dari segi sejarahnya, 

mulai dari latar belakang berdirinya hingga berbagai langkah tajdid yang telah 

dilakukan sampai saat ini. Dari sini sekaligus diketahui ciri-ciri khusus 

Muhammadiyah yang membedakannya dengan gerakan lain, disamping dapat 

pula diketahui hubungannya dengan berbagai gerakan pembaharuan di dunia 

Islam, pada awal abad XIX dimana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 

membebaskan diri dari belenggu penjajah untuk menuju dunia baru yang dicita-

citakan.6 

                                                 
5 Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Standar Isi…, h. 5. 
6 Abd. Majid, dkk (Tim Peneliti Fakultas Ilmu Agama Jurusan Tarbiyah UMY), 

“Hubungan Nilai Mata Pelajaran Kemuhammadiyahan dengan Partisipasi Siswa dalam Kegiatan 
Perserikatan”, dalam Jurnal Fakultas Ilmu Agama, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, edisi I, Th.I, 1994), h. 61-62. 



 21 

Aspek organisatoris merupakan pokok bahasan yang menyajikan berbagai 

informasi tata-aturan dan mekanisme organisasi dalam Muhammadiyah. Dalam 

sisi ini dipelajari bagaimana Muhammadiyah melancarkan usaha-usahanya 

dengan menggunakan sistem organisasi tertentu guna mencapai cita-cita 

hidupnya. Bagaimana Muhammadiyah mengelola sumber daya manusia, 

mengatur pembagian tugas, cara-cara mengerahkan dan mengarahkan aktivitasnya 

dan sebagainya, yang dengan pengaturannya secara rapi dan tertib, maka gerak 

Muhammadiyah dapat berjalan dengan lincah dan luwes dalam mewujudkan 

tujuannya.7  

Di antara materinya meliputi pengorganisasian Muhammadiyah yang 

membahas pengertian organisasi, struktur organisasi, manfaat berorganisasi, 

perintah berorganisasi menurut Islam, pengertian Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Muhammadiyah, pengertian majelis sebagai badan pembantu 

persyarikatan dan macam-macam majelis dan fungsinya. 

Aspek ideologis memberikan gambaran tentang berbagai landasan 

ideologis dari persyarikatan ini, yang diyakini, dijiwai, dan dijadikan pijakan bagi 

semua gerak dan langkah Muhammadiyah dalam keseluruhannya. Pada bagian ini 

dipelajari hal-hal yang fundamental dalam Muhammadiyah, yang menjadi 

pendorong yang kuat dalam melaksanakan amal perjuangannya di tengah-tengah 

masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan dorongan dari keyakinan dan cita-cita 

hidupnya (ideologi) tersebut Muhammadiyah merasa yakin bahwa setiap 

usahanya tidak akan berakhir dengan sia-sia, bahkan andai kata apa yang 

                                                 
7 Abd. Madjid, Hubungan, h. 62. 
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diusahakan belum dapat terwujud di dunia ini, pasti akan mendapatkan hasil kelak 

dihadapan mahkamah akhirat berupa karunia dan ridha Allah SWT. Oleh karena 

itu, aspek ideologis ini merupakan bagian yang sangat penting, karena bagian ini 

mencerminkan isi dan jiwa yang sesungguhnya dari Muhammadiyah, sebagai 

suatu gerakan Islam di Indonesia yang mempunyai keyakinan, cita-cita dan 

kepribadian yang khas. Meskipun demikian bukan berarti bagian-bagian lain 

menjadi tidak penting.8 

Materi dalam aspek ideologis tersebut meliputi bahasan sebagai berikut: 

sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah, hakikat dan fungsi kepribadian 

Muhammadiyah, penjelasan kepribadian Muhammadiyah, perkembangan khittah 

Muhammadiyah, khittah pembinaan ukhuwah Islamiyah, khittah dalam 

prikehidupan berbangsa dan bernegara, amal usaha Muhammadiyah, peranan 

Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara dan keluarga sakinah. Dengan 

demikian pelajaran Kemuhammadiyahan merupakan salah satu titik masuk (entry 

point) yang sangat strategis bagi upaya persyarikatan mewujudkan cita-cita K.H. 

A. Dahlan, sebuah keinginan lahirnya sosok manusia yang tidak saja alim dalam 

ilmu agama, berpandangan luas dengan bermodal iptek yang memadai, tetapi 

lebih dari itu, siap berjuang mengabdi lewat Muhammadiyah menabur nilai-nilai 

keutamaan pada masyarakat. Hal itu dimungkinkan karena aspek yang terpenting 

dari mata pelajaran Kemuhammadiyahan ini adalah semangat 

bermuhammadiyah.9 

                                                 
8 Abd. Madjid, Hubungan, h. 62. 
9 Abd. Madjid, Hubungan, h. 62-63. 
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Muhammadiyah mempunyai lapangan yang cukup luas untuk 

melaksanakan pelajaran Kemuhammadiyahan. Antara lain adalah lapangan 

tabligh dan dakwah, penyiaran agama, perpustakaan Islam yang disebut Taman 

Pustaka, pembina kesejahteraan umat, dalam kalangan kaum wanita melalui 

‘Aisyiah, bagi muda mudi dalam organisasi remaja (Ikatan Remaja 

Muhammadiyah) dan terutama sekali dalam bidang pendidikan (paedagogis). 

Bahan pelajaran harus mempunyai sandaran yang cukup, objektif dan mudah 

untuk dilaksanakan (praktis) dan tidak berlebihan. 

Secara garis besar pembahasan Kemuhammadiyahan10 meliputi pengertian 

pendidikan kemuhammadiyahan; maksud, tujuan dan ruang lingkup pendidikan 

kemuhammadiyahan; menyebutkan dan menghayati janji pelajar Muhamadiyah; 

masa kejayaan Islam abad ke VII- X di Bagdad dan  Cordova; Kemunduran Islam 

abad  XI- XVI; latar belakang kebangkitan dunia Islam; Muhammadiyah priode 

awal; pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam; latar belakang 

berdirinya Muhammadiyah;  maksud dan tujuan  muhammadiyah; amal usaha 

Muhammadiyah; Muhammadiyah sebagai gerakan Islam;  Muhammadiyah 

sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, gerakan tajdid dan gerakan 

nasional; pengertian dan tujuan organisasi dan Muhammadiyah sebagai 

persyarikatan; menguraikan struktur dan sistem permusyawaratan dalam 

persyarikatan Muhammadiyah; membiasakan aktif berorganisasi dalam kehidupan 

sehari hari sisuai dengan perinsip persyarikatan Muhammmadiyah; pengertian  

majelis dalam persyarikatan Muhammadiyah; memahami dan mengetahui 

                                                 
10Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Silabus Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan  Sekolah Menengah Atas, (Medan: tp, 2007).   
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lembaga dalam persyarikatan; menyebutkan ortom yang ada dalam 

Muhammadiyah; Muhammadiyah periode sebelum kemerdekaan (masa 

penjajahan Belanda) tahun 1912 -1942; Muhammadiyah periode sebelum 

kemerdekaan (masa penjajahan Jepang) tahun 1942 -1945; Muhammadiyah 

periode kemerdekaan sampai orde lama (1945 – 1968); Muhammadiyah masa 

orde baru sampai reformasi; menjelaskan Muhammadiyah paska muktamar yang 

ke 45 di Malang tahun 2005; pengertian dan sejarah perumusan muqaddimah 

AD/ART Muhammadiyah; fungsi dan hakekat muqaddimah AD/ART 

Muhammadiyah; pengertian kepribadian Muhammadiyah; sejarah perumusan 

kepribadian Muhammadiyah; fungsi, hakekat dan matan kepribadian 

Muhammadiyah; sejarah perumusan dan fungsi matan keyakinan dan cita cita 

hidup Muhammadiyah (MKCHM);  rumusan   matan keyakinan dan cita cita 

hidup dan pokok pokok fikiran Muhammadiyah; pokok pokok fikiran yang 

terkandung pada MKCHM;  khittah perjuangan Muhammadiyah;  isi khittah 

perjuangan Muhammadiyah; pedoman hidup Islami dalam bermuhammadiyah;  

menampilkan perilaku Islami dalam bermuhammadiyah; sejarah timbulnya 

aliran/firqah dalam Islam;  sejarah timbulnya mazhab dalam Islam; macam 

macam aliran dan mazhab dalam Islam; sikap Muhammadiyah terhadap aliran dan 

mazhab; sikap Muhammadiyah terhadap perkembangan filsafat dan tasawwuf; 

dan sikap moderat terhadap berbagai faham dan aliran sesuai faham keagamaan 

Muhammadiyah. 
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Berdasarkan uraian tentang pembelajaran bidang studi 

Kemuhammadiyahan di atas, maka indikator pembelajaran Kemuhammadiyahan 

adalah: 

1. Komitmen siswa terhadap  kesejarahan persyarikatan Muhammadiyah.  

2. Komitmen siswa terhadap ideologi dan pemahaman Islam yang dikembangkan 

oleh Muhammadiyah.  

3. Komitmen siswa terhadap dakwah dan organisasi. 

4. Komitmen siswa terhadap Muhammadiyah. 

5. Komitmen siswa terhadap cita- cita Muhammadiyah. 

 
C. Pembelajaran Akhlak 

Kata akhlak (akhlaq) bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti: al dîn 

(agama), adat kebiasaan dan tabiat. Al Jurjani mendefenisikan akhlak sebagai sifat 

yang melekat pada jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan 

ringan tanpa memerlukan pikiran. Jika ia mendorong permbuatan yang baik 

menurut akal dan syara’ dinamakan akhlak yang baik (akhlâq al hasanât). Jika 

melahirkan perbuatan yang buruk dinamakan akhlak yang buruk (akhlâq al 

madzmûmât).11 Defenisi ini memberikan batasan akhlak sebagai keadaan jiwa 

yang mendorong munculnya perbuatan baik dan buruk secara murni, tanpa 

dipengaruhi oleh faktor luar, terproses secara mudah dan tanpa memerlukan 

pikiran. Gambaran tentang proses tanpa pikiran dan pertimbangan menunjukkan 

                                                 
11 Al Jurjani, Al Ta’rîfat, (Mesir: Tp, 1321 H), h. 70. Ahmad Azhar Basyir juga 

memberikan defenisi yang senada. Lihat Ahmad Azhar Basyir, Paham Akhlak Dalam Islam, 
(Yogyakarta: UII Press, 1987), h. 3. Defenisi yang sama terdapat juga dalam Ibnu Miskawaih, 
Tahzdîb al Akhlâq wa Tathhîr al A’raq,(Mesir: al Husaini,1329 H), h. 25  dan Imam al Gazali, 
Ihyâ Ulûm al Dîn.(Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), h. 58. 
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kemudahan dan kebiasaan. Jiwa terlatih sedemikian rupa terhadap perbuatan baik 

dan buruk, sehingga dengan mudah ia menimbulkan perbuatan secara 

berkesinambungan. 

Al Gazali12 mempertegas lagi bahwa akhlak bukan pengetahuan (ma’rifah) 

tentang baik dan buruk), dan bukan kemampuan (qudrah) untuk baik dan buruk 

dan bukan juga pengamalan (fi’il) yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan 

jiwa yang mantap (hay’a rasîkha fî al nafs). Defenisi ini menekankan adanya 

kejiwaan yang mantap (stabilitas) dan spontanitas dalam menghasilkan perbuatan 

sebagai dua syarat yang harus dipenuhi sehingga ia disebut akhlak. Seorang yang 

berakhlak pemurah, umpamanya, ialah orang yang kemauannya untuk 

mendermakan kekayaannya telah menjadi mapan dan relatif permanen dalam 

jiwanya. Syarat kedua ialah timbulnya tindakan-tindakan yang mudah dan spontan 

dari suasana jiwa yang telah mapan tersebut. Karenanya orang pemurah ialah 

orang yang mendermakan hartanya dengan mudah dan tanpa paksaan. Kedua ciri 

inilah yang menentukan akhlak seseorang, sehingga ia memiliki akhlak terpuji 

atau akhlak tercela. Defenisi ini membedakan antara akhlak dan perbuatan. Suatu 

perbuatan yang baik atau terpuji tidak otomatis menandakan pelakunya berakhlak 

baik. Sebaliknya suatu perbuatan yang tercela tidak otomatis bahwa pelakunya 

berakhlak yang tercela. Namun suatu perbuatan yang baik atau buruk jika tidak 

memenuhi dua syarat di atas maka ia belum menandakan pelakunya sebagai 

berakhlak demikian.  

                                                 
12 Muhammad Abul Quasem, Etika Al Gazali, terjemahan J. Mahyudin, (Bandung: 

Penerbit Pustaka, 1988), h. 81-82. 
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Al Gazali menyebutkan akhlak dengan keadaan batin seseorang (al shurat 

al bathina). Kemudian Abdul karim Zaidan, sebagaimana dikutip oleh Al 

Rasyidin, 13 mendefenisikan akhlak sebagai nilai -nilai dan sifat- sifat yang 

tertanam dalam jiwa manusia  yang menjadikan seseorang berkemampuan menilai 

perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau 

meninggalkannya.  

Sejalan dengan pengertian akhlak di atas, Al Rasyidin   memberikan 

penegasan bahwa Akhlak sebagai keadaan batin manusia dengan dua ciri di atas 

tidak berarti bahwa permanen sama sekali, melainkan memungkinkan untuk bisa 

berubah. Mengenai kemungkinan akhlak bisa berubah al Gazali berpendapat 

bahwa perubahan bisa terjadi sepanjang ia melalui latihan dan usaha yang sesuai. 

Agama berfungsi untuk membimbing manusia memperbaiki akhlak. Perintah, 

teguran, peringatan, ancaman dan anjuran dalam agama menandakan bahwa 

perubahan akhlak dimungkinkan. Perubahan akhlak pada setiap orang berbeda-

beda. Al Gazali membagi manusia pada empat tingkatan, yang pertama adalah 

orang yang lalai (al insan al ghufl). Mereka tidak bisa membedakan antara yang 

benar dengan yang palsu, antara yang baik dan buruk. Memperbaiki akhlak pada 

tingkatan ini lebih mudah. Tingkatan ini disebut juga orang bodoh (jahil).14 

Pada tingkat kedua ialah mereka yang tahu betul membedakan yang baik 

dan buruk, tetapi tidak menjauhkan diri dari keburukan dan perbuatan dosa, sebab 

mereka merasa perbuatan buruk itu nikmat. Mereka disebut bodoh dan sesat 

                                                 
13 Al Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islami Membangun Kerangka Ontologi, 

Efistimologi, Dan Aksiologi Peraktik Pendidikan, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008), 
h. 67.  

14 Abul Quasem, Etika., h. 92-93. 
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(dlall). Perbaikan tabiat mereka lebih sukar daripada yang berada pada tingkat 

pertama, tetapi mereka mungkin diperbaiki dengan upaya yang giat. Mereka yang 

ditingkat ketiga percaya, bahwa tabiat buruk mereka itu benar dan baik, dan 

dengan demikian mereka menuruti jalan yang tercela itu dengan sepenuh hati. 

Mereka disebut bodoh, sesat dan jahat (fasiq). Orang-orang semacam ini hampir 

tidak mungkin diperbaiki, tidak ada harapan memperbaikinya. Kalaupun bisa 

lebih bersifat keajaiban saja. Kelompok keempat selain mereka berkeyakinan dan 

berbuat buruk, merasa aduhai pula dengan kejahatan dan keterlampauan yang 

mereka kerjakan, bahkan mereka berlomba untuk berbuat jahat. Mereka adalah 

tingkatan paling bengal dari empat tipe yang ada. Mereka disebut dengan bodoh, 

sesat, jahat dan keji (syarir).15 

 Akhlak yang baik (husn al khuluq) menurut al Gazali terdiri dari kebijakan 

utama yang empat, yakni kebijaksanaan (hikmah), keberanian (syaja’ah), 

berlapang dada (iffah) dan keadilan (‘adl). Kebajikan utama tersebut 

menggambarkan akhlak yang baik dalam pandangannya adalah sifat yang 

pertengahan (al wasth) yang berada di antara dua sifat yang ekstrim. Misalnya 

keberanian berada di antara penakut dan agresif, congkak, dan pemarah besar. 

Sedangkan kebijaksanaan berada antara kedunguan dan kelicikan dan seterusnya. 

Pandangan ini dipegang oleh para filosof Yunani dan sebagian filosof muslim. 

 Jika sifat pertengahan itu yang baik, timbul pertanyaan bagaimana 

menentukan sifat pertengahan yang benar tersebut (al wasth al haqiqi) dalam 

setiap situasi. Al Gazali berpendapat bahwa sifat yang pertengahan ialah suatu 

                                                 
15 Abul Quasem, Etika., h. 92-93 
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standar, suatu prinsip umum yang ukurannya akan ditentukan oleh akal dan 

syari’ah. Sifat pertengahan berfungsi dalam pengendalian hawa nafsu dan amarah 

untuk mengikuti akal dan syari’ah. Dalam menentukan akhlak yang baik dan 

buruk secara teliti, akal dan syari’ah dijadikan sebagai penuntun yang membawa 

dan mengarahkan jiwa mencapai suatu kemantapan dan spontanitas.16 Hal ini 

dapat dipahami sebagai dasar penentu bentuk tingkah laku manusia. Agama 

sebagai sumber yang penuh dengan pandangan hidup dan aturan yang sifatnya 

mengajarkan manusia keyakinan dan ketenteraman, maka peranannya dalam 

membentuk tingkah laku jiwa (batin) yang mantap dan spontan akan jelas. 

 Sifat jiwa tersebut berkaitan dengan akidah (keimanan) seseorang. Iman 

merupakan asas al Din (agama), karena agama menumbuhkan kesucian dalam 

jiwa, sebagai pembentuk akhlak yang mulia.17 Dengan demikian akhlak dan iman 

dua istilah yang berbeda untuk menunjuk pada kerja jiwa. Jika iman merupakan 

satu sistem kognisi dalam memahami dirinya dalam kaitannya dengan setiap yang 

ada, maka akhlak merupakan bentuk aktif dari jiwa dalam merespon sistem 

kognisi tersebut dan keduanya berada pada wadah yang sama. 

 Akhlak menyatu dalam napas kehidupan Islam. Oleh Islam – yang hadir 

sebagai aturan hidup yang menyempurnakan terhadap cara berpikir, 

berkomunikasi dan bertingkahlaku setiap individu – akhlak dijadikan daya pesona 

dalam menyampaikan dakwah dan sekaligus dijadikan bagian dari tujuan dakwah. 

Daya pesona akhlak menyentuh berbagai segi kehidupan masyarakat. Nabi 

Muhammad SAW berperanan sebagai model utama, oleh al Qur’an disebut 
                                                 

16 Abul Quasem, Etika..., h. 86-87. 
17 Ahmad Azhar Basyir, dkk (Tim), Risalah Islamiyah Bidang Akhlak, (Yogyakarta: PP 

Muhammadiyah Majlis Tarjih, 1990), h. 1-2. 
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uswatun hasanah.18 Akhlak sebagai bagian dari tujuan dakwah, dan sekaligus 

dijadikan bagian dari tujuan dakwah, secara eksplisit Nabi bersabda: 

sesungguhnya saya diangkat menjadi rasul bertugas menyempurnakan kemuliaan 

akhlak.19 Penyempurnaan kemuliaan akhlak menjadi agenda utama tugas Rasul 

dan umat Islam, sehingga berbagai sumber daya yang ada untuk itu dimanfaatkan 

secara maksimal. Hal demikian nampak jelas dalam sikap dan upaya umat Islam 

terhadap warisan budaya masyarakat, seperti syair termasuk di dalamnya yang 

berkaitan dengan akhlak, sya’ir bahkan dijadikan sarana dakwah dan pada saat 

yang sama sya’ir yang tidak sejalan dengan ruh Islam mendapat koreksi, sehingga 

sya’ir berperan dalam membina akhlak. Muhammad Yusuf Musa20 

menjelaskannya sebagai berikut: 

 Ketika muncul di dunia Arab, Islam tidak menolak semua peradaban 
dan akhlak masyarakat Arab, melainkan mengambil sebagiannya yang 
mendatangkan kemaslahatan dalam membina umat dan mengokohkan 
kesatuan bangsa dan sebaliknya melarang unsur budaya yang dapat 
merusak. Dengan cara demikian Islam berhasil membawa bangsa Arab 
pada puncak ketinggian akhlak dengan memanfaatkan warisan pesan 
akhlak dan petuah para ahli hikmah yang diemban oleh manusia terbaik 
yang menawan hati para sahabat, umatnya dan seluruh alam. 
 Pada rentang waktu itu, dengan sikap Islam yang demikian kita 
melihat Arab mendapat nikmat dari aturan Allah. Mereka mempelajari 
warisan para penyair dan kitab-kitab peradaban sehingga mereka terdidik 
dengan aturan dan pesan-pesannya yang berhubungan dengan akhlak 
praktikal. 

 
 Pada rentang waktu awal kehadiran Islam, masyarakat Arab terkenal 

sebagai peminat syair. Pesan-pesan budaya dan akhlak yang dikemas dalam bait 

syair, misalnya syair berikut: tidak dijumpai orang yang kikir itu sebagai seorang 

                                                 
18 Q,S.al Ahzab /33 : 21. 
19 Ahmad Ibn Hanbal, Musnâd al Imâm Ahmad Ibn Hanbal, jilid II,(Kairo: Muassasah 

Qurtubah, t.t.),h. 381. 
20 Muhammad Yusuf Musa, Falsafat al Akhlâq fî al Islâm wa Shilâtuhâ bi al Falsafah al 

Akhlaqiyyah, Cet.III, (Kairo: Muassasah al Khanji, 1963), h. 170. 
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yang mulia, tidak juga orang yang pemarah hidup gembira, demikian juga orang 

yang selalu gelisah tidak punya teman, orang yang panas hati tidak penyayang dan 

orang jahat tidak dijumpai kaya.21 Syair seperti itu dan pesan-pesan ahli hikmah 

(filosof) banyak dijumpai dalam masyarakat Arab. Ajaran Islam menerima dan 

memanfaatkan syair dalam membina akhlak masyarakat selagi tidak bertentangan 

dengan prinsip Islam. Islam berfungsi sebagai filter budaya. Islam dengan tegas 

membedakan hal yang baik dan buruk. 

 Praktek pendidikan akhlak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 

berjalan dengan sangat berimbang. Dalam kehidupan sehari-hari Nabi hidup 

dengan akhlak yang amat mengesankan dan dalam memberikan ajaran tentang 

akhlak, Nabi menyampaikannya secara jelas dan logis. Misalnya sabda Nabi: 

sampaikanlah dakwah kepada manusia sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir 

mereka. 

 Lebih lanjut Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa Nabi 

Muhammad mendidik umatnya bersumber pada al Qur’an yang tersebar pada 

beberapa bagian. Tuturnya lebih lanjut adalah sebagai berikut: 

 Melalui al Qur’an Allah mendidik Nabinya – sebagai pendidikan 
bagi umatnya – dengan pendidikan terbaik. Yaitu sebaik-baik akhlak pada 
tiga kata, khuzd al ‘afwa (memelihara sifat pemaaf), wa’mur bi al ma’rûf 
(menyuruh berbuat baik), wa a’ridl ‘an al-jâhilîn (menghindari sifat-sifat 
jahiliah – sifat bodoh). Demikian pendapat Ibn ‘Abd Rabbih menjelaskan 
bahwa memelihara sifat pemaaf dengan menghubungkan silaturahmi pada 
orang yang telah memutuskannya, menyuruh berbuat baik pada orang 
yang telah menganiaya padanya, menyuruh berbuat baik adalah taqwa 
kepada Allah, menghindari diri dari perbuatan yang haram, menahan lisan 
dari berdusta, menghindar dari sifat jahiliah adalah membersihkan diri dari 
sifat-sifat bodoh.22 

                                                 
21 Yusuf Musa, Falsafah, h. 17.                                     

22 Yusuf Musa, Falsafah, h. 19. 



 32 

 Akhlak dalam Islam bersumber dari al Qur’an mempunyai ciri-ciri. Ciri-

ciri tersebut bersifat robbani, manusia, menyeluruh (universal), keseimbangan dan 

realistik. Pada sisi lain akhlak dalam Islam terdiri dari beberapa aspek, yaitu 

akhlak pribadi, akhlak keluarga, akhlak bertetangga, akhlak sosial, akhlak 

ekonomi, akhlak politik, akhlak terhadap lingkungan dan akhlak terhadap Allah.23 

Kenyataan bahwa nash al Qur’an mempunyai kekayaan nilai dalam akhlak dan 

etika diakui oleh kaum muslim. Sebagaimana Fazlur Rahman24 menyatakan: 

 Al Qur’an bukanlah buku etik yang abstrak, bukan juga sebagai 
dokumen hukum yang oleh para ahli hukum Islam dijadikan sumber 
hukum. Al Qur’an adalah perbendaharaan yang menyimpan nasehat-
nasehat moral. Dalam berbagai bagian yang luas dalam kaitannya dengan 
hubungan antar manusia (yang tercakup dalam berbagai kisah) dimuat, 
pernyataan pentingnya penegakan keadilan, permainan yang wajar, 
kebaikan, ketakwaan, kemaafan dan sejenisnya yang relevan. 

 
 Persoalan bagaimana memperoleh akhlak yang terpuji, al Gazali 

mengemukakan ada tiga metode. Pertama, ia sebut dengan kerahmânan Ilahi (bi 

al thab’ wa al fithrah), yaitu orang yang memiliki akhlak terpuji secara alamiah 

sebagai suatu pemberian Allah sejak mereka dilahirkan. Kedua, untuk mencapai 

akhlak yang terpuji itu melalui cara yang paling umum, yaitu dengan menahan diri 

(mujâhadah) dan melatih diri (riyâdlah). Metode ini adalah upaya bersusah payah 

untuk melakukan perbuatan yang bersumber dari akhlak yang terpuji, sehingga 

menjadi kebiasaan dan sesuatu yang menyenangkan. Metode ini dipandangnya 

sebagai yang paling efektif dan biasa untuk mencapai akhlak. Ketiga, akhlak 

terpuji dapat dicapai dengan memperhatikan dan bergaul dengan orang-orang 

                                                 
23 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat Hukum, 

Hukum dan Ekonomi,Cet II (Bandung: Mizan,t.t.), h. 222-223. 
24 Fazlur Rahman,” Law and Ethics In Islam”, dalam Richard G. Hovannisian (Ed), 

Ethics In Islam, (Malibu, California: Undena Publications, 1985), h. 8. 
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yang berakhlak baik. Manusia secara alamiah suka meniru, tabiat seseorang tidak 

sadar bisa mendapat kebaikan dan keburukan dari tabiat orang lain. Jika seseorang 

bergaul dengan orang saleh agak lama, dia dengan tidak sadar akan 

menumbuhkan dalam dirinya sendiri beberapa kebaikan orang saleh tersebut dan 

juga secara sadar banyak belajar dari mereka. Jika lingkungan seperti ini tidak ada 

pengkajian terhadap kehidupan mereka memadai untuk memuatkan keinginan akan 

kebaikan dan memudahkan pembinaannya.25 

 Sementara itu dari segi pendidikan, akhlak erat kaitannya dengan rasa, 

dalam tradisi pendidikan Islam dikenal adanya metode pendidikan yang 

berorientasi pada pembinaan rasa iman, dan rasa beragama. Dua rasa ini adalah 

sumber kekuatan yang dapat membina akhlak yang baik. Menurut al Nahlawi, 

sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir26, dalam al Qur’an dan Hadis dapat 

ditemukan berbagai metode pendidikan yang sangat menyentuh perasaan, 

mendidik jiwa, dan membangkitkan semangat beragama. Metode tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Hiwar Qur’âni dan Nabawî(metode dialog yang mencontoh pada al 

Quran dan Nabi) 

 Metode ini berbentuk percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih 

mengenai suatu topik, dan dengan sengaja diarahkan pada suatu tujuan yang 

dikehendaki (dalam hal ini oleh guru). Dalam percakapan itu bukan menguasai 

materi yang menjadi tujuan utama, melainkan pengalaman belajar menjadi tujuan. 

                                                 
25 Abul Quasem, Etika, h. 93-95. 
26 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Rosdakarya, 

1992), h. 134. 
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Pembicaraan itu tidak dibatasi, bisa dikaitkan dengan sains, filsafat, seni, wahyu 

dan lain-lain. Kadang-kadang sampai pada suatu kesimpulan, karena salah satu 

pihak tidak puas pada pihak lain. Yang manapun ditemukan, hasilnya dari segi 

pendidikan tidak jauh berbeda, masing-masing mengambil pelajaran untuk 

menentukan sikap bagi dirinya. Hiwar mempunyai dampak yang dalam bagi 

pembicara dan juga bagi para pendengar. Kesan tersebut bisa muncul disebabkan 

keterlibatan masing-masing. Kemudian kesan bisa ditimbulkan oleh kemampuan 

guru mencontohkan akhlak dalam berbicara, mendengarkan pendapat peserta, 

keterbukaan sikap guru dan sopan santun berdialog. Dalam Hiwar terdapat 

penekanan makna terhadap tujuan dialog, pengarahan orientasi dan 

pembimbingan bagi jiwa manusia untuk menghindari berbagai hal yang 

merugikan, serta bisa memberi kesan kedekatan hubungan kedua belah pihak. 

2. Metode kisah Qur’ani dan Nabawi 

 Metode kisah Qur’ani dan Nabawi sebagai metode pendidikan Islam pada 

ranah afektik menjadi penting, mengingat kisah selalu memikat karena 

mengundang pendengar dan pembacanya merenungkan maknanya, sehingga dapat 

menimbulkan kesan. Kisah Qur’ani dan Nabawi menampilkan tokoh dalam 

konteknya yang menyeluruh, peristiwa terasa wajar, tidak menjijikkan melainkan 

membersihkan hati. Metode kisah Qur’ani mendidik perasaan dengan cara 

membangkitkan perasaan seperti takut, suka dan cinta. Kisah juga mengarahkan 

seluruh perasaan sehingga bertumpuk pada kesimpulan kisah. Kisah melibatkan 

pembaca ke dalam kisah sehingga terikat secara emosional. Melalui kisah yang 

ada dalam al Qur’an Allah mendidik umat manusia agar beriman kepadanya. Juga 
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melalui kisah Allah menegaskan kebenaran wahyu dan Rasul, menjelaskan al dîn 

itu datangnya dari Allah, menjelaskan bahwa Allah menolong dan mencintai 

rasulnya, menguatkan dan menghibur kaum muslimin dalam perjuangan mereka 

dan mengingatkan bahwa musuh orang mukmin adalah setan. M. Qurais Shihab27 

berpendapat bahwa al-Quran dalam mengarahkan pendidikannya kepada manusia, 

memandang, menghadapi dan memperlakukan makhluk tersebut sejalan dengan 

unsur penciptaannya: jasmani, akal dan jiwa. Diantara metode yang digunakan al-

Quran al karim ialah metode kisah. Dalam mengemukakan kisah diceritakan 

kelemahan manusia. Hal tersebut digambarkan sebagaimana adanya, tanpa 

menonjolkan segi-segi yang dapat mengundang tepuk tangan atau rangsangan 

hawa nafsu. 

3. Metode amtsâl Qur’âni dan Nabawi 

 Metode amtsal (perumpamaan) banyak terdapat dalam al Quran, misalnya 

perumpamaan orang-orang yang berlindung pada selain Allah adalah seperti laba-

laba yang membuat rumah, padahal rumah yang paling lemah adalah rumah laba-

laba. Amtsal ini terdapat dalam al Quran surat al ‘Ankabût ayat 41. Metode amtsal 

secara khusus bermanfaat untuk mempermudah siswa memahami konsep yang 

abstrak, ini terjadi karena perumpamaan itu mengambil benda kongkrit, seperti 

kelemahan benda yang dipertuhankan oleh orang kafir diumpamakan seperti 

sarang laba-laba. Perumpamaan dapat merangsang kesan terhadap makna yang 

tersirat dalam perumpamaan. Perumpamaan dalam al Quran sering dijumpai 

menggunakan kata yang bisa merangsang perasaan. Misalnya kata dlaraba 

                                                 
27 Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu 

Dalam Masyarakat, Cet VIII, (Bandung: Mizan, 1996), h. 175-176. 
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(menjewer/memukul). Perumpamaan yang dijumpai dalam al Quran juga 

mengajak untuk berpikir kritis, sebab tidak menyatakan konklusi (kesimpulan) 

setelah mengemukakan premis-premisnya. Konklusi harus dipikirkan sendiri oleh 

manusia. Tetapi konklusi jelas dan bisa dipikirkan sendiri oleh pembaca, sehingga 

menggairahkan untuk beramal saleh dan menghindari kejahatan. 

4. Metode keteladanan 

 Metode ini merupakan realisasi tujuan pendidikan yang dilakukan oleh 

pendidik. Pendidik berperan sebagai model manusia yang ingin direalisasikan 

pada diri anak didik. Pelaksanaan realisasi ini memerlukan seperangkat metode. 

Metode itu merupakan pedoman untuk bertindak dalam merealisasikan 

pendidikan. Pedoman tersebut diperlukan karena pendidik tidak dapat bertindak 

secara alamiah saja agar tindakan pendidik dapat dilakukan lebih efektif dan 

efisien. Di sinilah teladan merupakan salah satu pedoman bertindak. 

 Murid-murid cenderung meneladani pendidiknya, hal ini diakui oleh 

semua ahli pendidikan. Dasarnya ialah karena secara psikologis anak memang 

sering meniru, baik terhadap perbuatan baik maupun terhadap perbuatan buruk. 

Sifat anak didik tersebut diakui dalam Islam. Umat meneladani Nabi, Nabi 

meneladani al Quran. Pribadi rasul itu adalah interpretasi al Quran secara nyata 

dalam berbagai hal. 

 Peneladanan (metode teladan) ada dua macam: teladan dengan sengaja dan 

teladan dengan tidak sengaja. Keteladanan yang tidak disengaja adalah 

keteladanan dalam bidang keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan dan 

sejenisnya. Adapun keteladanan yang disengaja ialah seperti memberikan contoh 
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membaca yang baik, mengerjakan shalat yang benar dan lain-lain. Keteladanan 

yang disengaja disertai dengan penjelasan dan perintah agar meneladaninya serta 

berjalan secara formal. Keteladanan dengan tidak sengaja atau tidak formal 

kadang-kadang lebih efektif.28 

5. Metode pembiasaan 

 Metode pembiasaan intinya pengalaman-pengalaman berkaitan erat 

dengan pengulangan. Dalam pembentukan akhlak, metode pembiasaan cukup 

efektif, demikian juga dalam pendidikan keterampilan. Metode pembiasaan dapat 

disatukan dengan metode lainnya seperti metode teladan.29 Disamping itu al 

Quran juga menggunakan metode pembiasaan secara bertahap dalam 

memantapkan metode ajarannya. Pembiasaan demikian terbatas dalam hal-hal 

yang bersifat pasif berhubungan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Misalnya 

tentang pelarangan zina, minuman keras dan lain-lain. Adapun yang berhubungan 

dengan akidah dan etika, yakni menyangkut kondisi kejiwaan. Al Quran 

menerapkan larangan yang pasti. Hal yang menyangkut kondisi sosial dan 

ekonomi misalnya riba dan minuman keras, al Quran menggunakan metode 

pembiasaan. Sedangkan hal yang menyangkut kondisi kejiwaan misalnya larangan 

penyembahan berhala, sirik dan kebohongan al Quran menerapkan pelarangan 

secara pasti. 

6. Metode ‘Ibrah dan Mau’izhah 

 ‘Ibrah ialah suatu kondisi psikis yang menyampaikan pada suatu intisari 

sesuatu yang disaksikan, yang dihadapi dengan menggunakan nalar yang 
                                                 

28 Quraish Shihab, Membumikan, h. 142-144 
29 Quraish Shihab, Membumikan,  h. 144-145.  



 38 

menyebabkan hati mengakuinya. Adapun Mau’izhah adalah nasehat yang lembut. 

Metode ‘ibrah misalnya dari kisah-kisah al Quran diambil ‘ibrah bahwa Allah 

mampu menyelamatkan Nabinya dalam segala rintangan yang mereka hadapi.30 

7. Metode Targhib dan Tarhib 

 Targhib ialah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai 

bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. Targhib bertujuan 

agar orang mematuhi perintah Allah. Tarhib demikian juga, akan tetapi 

tekanannya ialah untuk menghindari keburukan. Targhib agar orang melakukan 

kebaikan, sedangkan tarhib agar orang menjauhi perbuatan dosa dan kejahatan. 

Metode terakhir ini berbeda dengan metode hukuman dan ganjaran. Metode 

targhib dan tarhib semata-mata berdasarkan janji-janji yang ada dalam ajaran 

wahyu.31  

 Dalam prakteknya Nabi memberikan konsep dasar yang terinci sekaligus 

contoh pelaksanaan akhlak, sebagaimana pada Hadits berikut: 

 Pembimbingku (Allah) berpesan kepadaku yang juga saya pesankan 
kepadamu dengan sembilan macam. Dia pesankan kepadaku dengan sikap 
ikhlas dalam situasi rahasia dan terbuka, berlaku adil ketika suka dan atau 
marah, hidup sederhana dalam keadaan kaya dan miskin, supaya saya 
maafkan orang yang telah menganiayaku, supaya saya memberi kepada 
orang yang tidak mau memberikan kepadaku sesuatupun, menghubungkan 
silaturahmi terhadap orang yang telah memutusnya, supaya diamku 
berpikir, bicaraku berdzikir dan pandanganku sebagai pelajaran. Dan 
hadisnya lagi: Sesuatu yang sedikit memadai lebih baik dari pada yang 
banyak tetapi memperdayakan.32 

 

                                                 
30  Quraish Shihab, Membumikan, h. 145-146. 
31  Quraish Shihab, Membumikan, h. 146-147. 
32  Yusuf Musa, Falsafah, h. 20. 
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 Kajian akhlak dalam Islam sebagai di atas menitikberatkan peranan 

penting fungsi ajaran agama dan rasa beragama yang tumbuh dalam jiwa dalam 

membentuk akhlak yang baik.  

 Beranjak dari sumber-sumber ajaran wahyu (al Quran dan al Hadis) 

dengan mengutip pendapat Hanna Djumhana Bastaman, Jamaluddin Ancok,33 

menyatakan ciri-ciri manusia sebagai berikut: Pertama, manusia mempunyai raga 

dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, manusia baik atau cenderung pada 

kebaikan dari segi fitrah. Sejak semula manusia tidak mewarisi dosa asal karena 

Adam. Manusia mengakui Allah sebagai Tuhan, artinya fitrah manusia cenderung 

beragama. Ciri ketiga adalah Ruh. Kehidupan manusia tergantung pada wujud ruh 

dan badan. Ciri keempat adalah kebebasan kemauan dan kebebasan berkehendak, 

yaitu kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri, kebaikan atau keburukan. 

Ciri kelima adalah akal. Akal dalam pengertian Islam bukan otak, melainkan daya 

berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Akal dalam Islam merupakan ikatan 

dari tiga unsur yaitu, pikiran, perasaan dan kemauan. Akal adalah alat yang 

menjadikan manusia dapat melakukan pemilihan antara yang betul dan yang 

salah. Allah selalu memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya agar 

dapat memahami fenomena alam semesta ini. Akal mempunyai keterbatasan. Ciri 

keenam adalah nafsu, nafsu sering kali dikaitkan dengan gejolak atau dorongan 

yang terdapat dalam diri manusia. Apabila dorongan itu berkuasa dan manusia 

tidak mengendalikannya, maka manusia akan tersesat. 

                                                 
33 Djamaluddin Ancok dan Fuad nashori Suroso, Psikologi Islami Solusi Islam Atas 

Problem Problem  Psikologi  (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 156-160. 
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 Salah satu konsep yang menonjol dalam masalah ini adalah fitrah. Fitrah 

manusia adalah mempercayai dan mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya. 

Dengan fitrah sebagai sifat asal manusia, bagaimanapun kondisi manusia ia tetap 

mempunyai kecenderungan kepada kebaikan. Selalu ingin kembali kepada 

keberadaan sejati (aturan Allah). Tertekannya fitrah tersebut kebawah sadarnya 

disebabkan adanya dorongan alami (biologis) manusia untuk memenuhi 

kebutuhan tubuh (nafsu), setelah ruh dan badan menyatu dalam alam fisik, 

sehingga dorongan nafsu yang alami harus dikendalikan. Ketika kendali itu 

terlepas (tidak berfungsi) tekanan terhadap fitrahnya pun terjadi. Karena fitrah 

tertutupi akibat manusia yang lupa (tidak berdaya mengendalikan nafsu), manusia 

lemah untuk kembali kepada fitrahnya. 

 Di antara berbagai faktor yang membantu membangkitkan dorongan 

beragama dalam diri manusia ialah berbagai bahaya yang mengancam 

kehidupannya, yang menutup semua pintu keselamatannya, dan tiada tempat 

berlindung kecuali kepada Allah.34 

 Dengan konsep manusia bersama fitrah tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa konsep Islam tentang manusia memandang bahwa potensi fitrah cenderung 

pada kebaikan, kebebasan berpikir dan berkehendak, dan kemestian pengendalian 

hawa nafsu dengan aturan agama. Karenanya Al Rasyidin35 memandang bahwa 

dalam perspektif pendidikan Islami, pendidikan berungsi untuk mengembangkan 

potensi jismiyah dan ruhiyahnya agar mereka kelak mampu mengenali kembali 

dan meneguhkan syahadah primordialnya terhadap Allah Swt. Aktualisasi konkrit 

                                                 
34 Djamaluddin Ancok,  Psikologi, h. 156 

              35 Al Rasyidin, Falsafah, h. 86 dan 162 
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dari syahadah primordial itu adalah kemampuan mereka dalam menjalankan 

fungsi sebagai ‘abd Allah dan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. 

Pada bagian lain Al Rasyidin36  melihat perlunya persiapan untuk meneguhkan 

syahadah primordial (qâim bi al qisth) tersebut dengan terlebih dahulu  tazkiyah 

al nafs. Tazkiyah al nafs dimaksud di sini adalah upaya mensucikan diri, dan 

menghindari pengaruh pengaruh negatif- destruktif masyarakat yang penuh 

dengan kemaksiatan. Pada saat kondisi diri manusia telah suci sebagaimana dalam 

fitrahnya baru kemudian dimasukkan ilmu yang tidak lain nur yang suci yang 

berasal dari AllahSwt. Manusia dengan nur atau hidayah tersebut memungkinkan 

manusia mempunyai kemampuan mengaktualisasikan syahadah rimordialnya. 

Pandangan ini adalah titik tolak dalam memahami manusia dalam kaitannya 

dengan akhlak, sehingga dengan demikian akhlak adalah kondisi psikologis yang 

menampak dalam perbuatan nyata sehari-hari yang meliputi cara berpikir, 

berbicara, dan bertingkah laku. Kondisi psikologis tersebut sebagai bentukan dari 

faktor potensi dasar fitrah, kognisi tentang akhlak menurut agama dan faktor 

pendidikan yang meliputi bimbingan, pengawasan, pemberian ganjaran dan 

tindakan dari lingkungan tempatnya berinteraksi.  

 Berdasarkan pada kajian di atas tentang akhlak, maka indikator akhlak 

siswa dapat dilihat dari beberapa hal berikut : 

1. Komitmen siswa terhadap prinsip akhlak dalam Islam 

2. Komitmen siswa terhadap ibadah kepada Allah 

3. Komitmen siswa terhadap akhlak kepada orang tua 

                                                 
36 Al Rasyidin, falsafah, h. 86-89. 
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4. Komitmen  siswa terhadap akhlak kepada guru 

5. Komitmen siswa terhadap akhlak kepada teman 

 
D. Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, berikut ini penelitian yang 

telah dilakukan pada SMA Muhammadiyah kota Medan. Studi yang dilakukan 

oleh Wahyu Dini (skripsi pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Medan tahun 2008) berjudul Efektifitas Metode Kooperatif Tipe CIRC 

(Cooperatife Integrated Reading Compocition) Dalam Pembelajaran Menulis 

Naskah Pidato Oleh Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Medan Tahun 

Pembelajaran 2007/2008. Dari  penelitin ini, diketahui bahwa pembelajaran 

menulis naskah pidato dengan metode kooperatif tipe (CIRC) lebih efektif 

dibandingkan dengan pendekatan ceramah oleh siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 2 Medan. Pembelajaran dengan menggunakan Kooperatif Tipe 

(CIRC) dapat mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran menulis 

naskah pidato. Peneliti lain adalah Zulkarnain Lubis, Problema Pembelajaran 

Bahasa Arab di SMA Muhammadiyah 1 jalan Utama Medan (tesis S2 pada PPS 

IAIN SU Medan, tahun 2005). Studi ini meneliti bagaimana problema 

pembelajaran Bahasa Arab di SMA M 1 Medan. Dari penelitian diketahui bahwa 

problema pembelajaran Bahasa Arab ada. Secara umum problema timbul terkait 

dengan input siswa, sebagian besar siswa mempunyai pengetahuan yang minim 

tentang Bahasa Arab. Kemudian alokasi waktu yang masih kurang, dan siswa 

belum memiliki alat bantu belajar yang maksimal. Berikutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Sri Yunita Lubis, Kecerdasan Emosional Sebagai landasan 
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Kompetensi Mengajar Guru Kimia SMA Di Medan, (tesis S2 pada PPS 

Universitas Negeri Medan tahun 2007). SMA yang diteliti antara lain adalah SMA 

Muhammadiyah 1 Medan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan fungsi 

kecerdasan emosional terhadap kompetensi mengajar guru kimia  SMA di Medan. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional guru guru yang 

menjadi objek penelitian sangat tinggi. Pun juga kompetensi mengajar guru kimia 

SMA di Medan sangat baik. Kompetensi guru guru kimia SMA di Medan sangat 

dilandasi oleh kecerdasan emosional. 

 
E. Kerangka Pikir Penelitian 

Manusia sebagai makhluk sosial menjalani hidup kesehariannya bersama 

individu-individu lain menggunakan aturan tingkah laku. Aturan tingkah laku 

diserap dari pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya yang akhirnya 

membentuk tingkah laku. Tingkah laku individu disebut akhlak  yang 

mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai yang membangun cara pandang, sikap dan 

pembentuk tingkah laku manusia berasal dari dalam diri dan luar diri manusia. 

Potensi nilai-nilai dari dalam diri manusia disebut fitrah. Sumber nilai dari luar 

diri manusia berada dalam pendidikan dalam arti luas (enculturation) dan 

pendidikan dalam arti sempit (education). Kedua bentuk pendidikan diatas 

mempunyai andil yang penting terhadap pembentukan akhlak. 

Education sebagai salah satu sumber nilai dan pendidikan akhlak 

diperankan oleh sekolah (lembaga pendidikan formal). Sekolah Menengah Atas 

Muhammadiyah adalah satuan pendidikan yang mempunyai ciri khusus agama 

Islam yang diasuh organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah. Dengan ciri 
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khusus tersebut menjadikannya sebagai satu model dari sekian model sekolah yang 

ada. Dalam kaitannya dengan pendidikan nilai-nilai akhlak terhadap peserta didik, 

oleh sekolah Muhammadiyah diajarkan bidang studi al Islam dan bidang studi 

Kemuhammadiyahan. Setiap bidang studi mengandung nilai-nilai atau norma 

agama dan akhlak yang akan ikut membentuk cara berpikir, bersikap, dan 

berprilaku dalam kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan individu dan sosial. 

Peserta didik menerima nilai-nilai akhlak dari kedua mata pelajaran 

melalui proses instruksional  (pembelajaran). Setiap bidang studi membawa 

karakter sendiri bagi guru sesuai dengan tujuan dan tuntutan silabus yang telah 

ada. Guru memerankan fungsi-fungsi pendidikan dalam menurunkan nilai-nilai 

akhlak. Kemampuan dan style (gaya) yang diperankan guru dalam proses 

pembelajaran mempunyai dampak terhadap penerimaan peserta didik. 

Kemampuan dan style guru dalam memilih metode dan teknis pengajaran 

mempengaruhi minat dan penerimaan siswa terhadap materi pelajaran. Minat dan 

penerimaan siswa terhadap mata pelajaran berimplikasi terhadap penguasaan dan 

penerimaan siswa terhadap nilai-nilai akhlak yang termuat dalam setiap mata 

pelajaran tersebut dan secara bersamaan membentuk tingkah laku siswa bersama-

sama dengan faktor lain. 

Pembelajaran bidang studi sebagai tergambar dari cara kerja dan proses 

dalam memberikan pelajaran yang meliputi metode, teknis, pendekatan di dalam 

kelas dan performance (penampilan) diri guru menjadi faktor pendidikan yang 

hidup dan berinteraksi dengan diri siswa. Sementara itu diri siswa sedang tumbuh 

dan mencari nilai-nilai yang cocok dengan dirinya, maka pembelajaran bidang 
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studi al Islam dan kemuhammadiyahan mempunyai daya pengaruh sesuai dengan 

kualitas dan kuantitas pengalaman belajarnya. Walaupun banyak faktor lain yang 

mempengaruhi pembentukan akhlak siswa, tetapi faktor pengajaran tetap sebagai 

satu faktor yang berarti berkaitan dengan pembentukan akhlak. 

Dari analisa di atas terlihat bahwa faktor pengajaran bidang studi al Islam 

dan Kemuhammadiyahan diperkirakan mempunyai sumbangan dalam pembentukan 

akhlak siswa. Semakin berkualitas faktor pengajaran guru secara menyeluruh dalam 

pelajaran dimaksud, semakin bagus pula akhlak siswa. Bila digambarkan hubungan 

antara pengajaran bidang studi al Islam dan bidang studi Kemuhammadiyahan 

secara sendiri atau bersama-sama dengan akhlak siswa, maka diperoleh gambar 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teoritis dan kerangka pikir penelitian yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pembelajaran al Islam dengan 

akhlak siswa SMA Muhammadiyah kota Medan. 

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pembelajaran 

Kemuhammadiyahan dengan akhlak siswa SMA Muhammadiyah kota Medan. 

Pembelajaran Al Islam                      
(X1) 

Pembelajaran  Kemuhammadiyahan 
(X2) 

(Y) Akhlak Siswa 
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3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pembelajaran 

Kemuhammadiyahan secara bersama-sama dengan akhlak siswa SMA 

Muhammadiyah kota Medan. 


