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ABSTRAK 
 

SITI MUTI’AH : Implementasi Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) 
dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe  Kab. Ngawi 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Tesis. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang 
pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. 
Ngawi.  
 Mata pelajaran Aqidah Akhlak diharapkan mampu memberikan kontribusi 
yang berarti dalam membentuk religiusitas pada diri siswa, yakni terciptanya mental 
akhlak dan kekuatan aqidah yang kokoh baik di sekolah maupun di rumah. 
Masyarakat berangapan bahwa siswa berprestasi seharusnya dibarengi dengan 
akhlak yang baik. Sekolah tidak hanya meluluskan siswa yang pintar secara 
akademik namun juga output moral (perilaku) yang baik juga. Belum lagi intesitas 
pertemuan mata pelajaran Agama hanya terbatas dua jam tanpa ada mentoring 
(pengawasan) dari guru Aqidah Akhlak tentunya proses pelaksanaan pembelajaran 
hanya berakhir di meja kelas. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui proses 
pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak memalui pendekatan Moral Reasoning 
(Pertimbangan Moral) pada SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi. Data yang 
terkumpul melalui wawancara terhadap sumber informasi, pengamatan,  dan studi 
dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Untuk 
memperoleh kepastian data, penulis melakukan cek ricek kebenaran data melalui 
triangulasi data. Penekanan triangulasi data bukan semata-mata karena adanya 
kesamaan pendapat, pemikiran, atau pandangan, melainkan untuk mengetahui 
alasan mengapa hal itu dapat terjadi. 
 Berdasarkan hasil analisis deskriptif terungkap bahwa pelaksanaan 
pembelajaran aqidah akhlak melalui pendekatan moral reasoning (pertimbangan 
moral) sudah sesuai dengan karakteristik pembelajaran Aqidah Akhlak. Guru Aqidah 
Akhlak telah merancang pembelajaran melalui kegiatan di kelas mandiri, luar kelas 
melalui mentoring dan studi kasus (belajar dari permasalahan). Kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak adalah pemahaman dan 
pembiasaan keagamaan anak didik yang rendah khusunya dalam baca, tulis Al-
Qur’an,serta pengamalan ibadah sehari-hari.  
 
 Kata kunci: Moral reasoning dan pembelajaran 
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ABSTRAC 

 
SITI MUTI'AH : The Implementation Moral Reasoning Aproachment in Teaching 
Aqidah Akhlaq in SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi in year 2013/2014. 
Thesis .Surakarta : Post Graduate program Muhammadiyah University of Surakarta, 
2013. 

This research is aimed collecting information about the    implementation of 
learning and teaching process in Aqidah Akhlaq subject of SMPIT Al Mukminun 
Ngrambe Kab. Ngawi . 

Aqidah Akhlaq (rule of Islamic behavior) subject is expected sustaining in  
religiosity building of students, it means the achievement of student behavioral 
both in the school and at home habitually. Our people consider that the student 
achievement should be combined with good behavior, and the School ought to not 
only produce achievers academically but also they who moralist. Factually, teaching 
and learning process on religion subject is too short, for about two hours per a 
week, whereas it is held without mentoring program from the Aqidah Akhlaq 
teacher, and it means Aqidah Akhlaq is reveled theoretically and will be ended 
when bell rings. Through this research, the writer wants to know the 
Implementation process of Moral Reasoning Aproachment in Teaching Aqidah 
Akhlaq in SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi , on the year 2013.  

The Data collected through direct interviewing, observations, and 
documentation study will be analyzed qualitatively and presented descriptively. In 
order to get valid data, the writer  conducted a check re-check data validation 
through triangulation of data. Emphasis triangulation process is not only found 
similarity of opinions, thoughts, or views, but also it was aimed to find out the 
reasons why the thing can be happened. 

Based on the results of the descriptive analysis had been known that the 
implementation of learning Aqidah Akhlaq through moral reasoning approachment 
was suitable with the learning characteristics of Aqidah akhlaq learning and 
teaching process . Aqidah Akhlaq teacher had designed learning model through the 
classroom activities independently, and the outdoor activity through mentoring and 
case studies (learning by the real problems). The Obstacles which were encountered 
in the implementation of Aqidah Akhlaq learning process such as : the students less 
understanding, and also lack on religious refraction, for especially  on Al-Qur’an 
literacy, and also daily worships.  

Keywords : Moral reasoning and learning 
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IMPLEMENTASI PENDEKATAN MORAL REASONING (PERTIMBANGAN MORAL) 
DALAM PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK 

DI SMPIT AL MUKMINUN NGRAMBE  KAB. NGAWI  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014. 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Belakangan ini banyak terdengar keluhan orang tua, ahli didik dan 
orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial, berkenaan 
dengan ulah perilaku remaja yang sukar dikendalikan, nakal, keras kepala, 
berbuat keonaran, maksiat, tawuran, pesta mabuk-mabukan, pesta obat-
obatan terlarang, bergaya hidup seperti hippies di Eropa dan Amerika, bahkan 
melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan tingkah laku penyimpangan 
moral lainnya. Perilaku penyimpangan moral yang ditunjukkan oleh sebagian 
generasi muda harapan masa depan bangsa itu sungguhpun jumlahnya 
mungkin hanya sepersekian persen dari jumlah pelajar secara keseluruhan, 
sungguh disayangkan dan telah mencoreng kredibilitas dunia pendidikan. Para 
pelajar yang seharusnya menunjukkan moral yang baik sebagai hasil didikan 
itu, justru malah menunjukkan tingkah laku yang buruk. 

Timbulnya berbagai penyimpangan moral di kalangan para remaja 
tersebut, tidaklah terlepas dari berbagai faktor yang menurut nata (2003:191), 
antara lain: Pertama, longgarnya pegangan terhadap agama, disaat sudah 
menjadi tradisi bahwa segala sesuatu dapat dicapai dengan ilmu 
pengetahuan. Hal ini mengakibatkan keyakinan beragama mulai terdesak, 
kepercayaan kepada Allah SWT tinggal simbol, larangan-larangan dan 
perintah-perintah Allah SWT tidak diindahkan lagi. Longgarnya pegangan 
seseorang terhadap  ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang 
ada pada dirinya.  Kekuatan pengontrol dari masyarakat dengan hukum dan 
peraturannya menjadi peninggalan terakhir. Kepedulian pengawasan 
masyarakat merupakan dorongan yang datang dari luar, sehingga apabila 
masyarakat tidak mengetahui maka dengan mudahnya dia akan berani 
melanggar peraturan-peraturan dan hukum-hukum sosial itu. Berbeda ketika 
setiap orang teguh keyakinan terhadap Allah SWT dan menjalankan agama 
dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi pengawasan yang ketat, karena 
setiap orang sudah mampu mengawasi dirinya sendiri, tidak melanggar 
hukum dan ketentuan-ketentuan agama Islam. 

Kedua, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh 
rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat, ketentuan-ketentuan Tuhan 
yang ketat, Pembinaan moral anak selama ini banyak dilakukan dengan cara 
menyuruh anak menghafalkan rumusan tentang baik dan buruk, sehingga 
anak akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu, bukan dengan dibiasakan 
menanamkan sikap  yang dianggap baik untuk menumbuhkan moral anak. 
Daradjat (1978:67) didalam buku Peranan Agama dalam Kesehatan Mental 
menyatakan moral bukanlah suatu pelajaran yang dapat dicapai dengan 
mempelajari saja, tanpa membiasakan hidup bermoral dari sejak kecil. Moral 
itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian, dan tidak sebaliknya. Sekolah 
merupakan lapangan sosial bagi anak-anak, di mana pertumbuhan mental, 
moral dan sosial serta segala aspek kepribadian dapat berjalan dengan baik. 
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Untuk menumbuhkan sikap moral yang demikian itu, pendidikan agama di 
sekolah harus dilaksanakan secara intensif agar ilmu dan amal dapat dirasakan 
anak didik di sekolah. 

Ketiga, derasnya arus budaya matrealistis, hedonistis dan sekularistis. 
Realita mengatakan banyak ditemukan anak-anak sekolah menengah 
mengantongi obat-obatan, gambar-gambar cabul, alat-alat kontrasepsi seperti 
kondom dan benda-benda tajam, yang semua alat-alat tersebut biasanya 
digunakan untuk hal-hal yang dapat merusak moral. Timbulnya sikap tersebut 
tidaklah lepas dari dari derasnya arus budaya materialistis, hedonistis, dan 
sekularistis yang disalurkan melalui tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, lukisan-
lukisan, siaran-siaran, pertunjukan-pertunjukan, dan sebagainya. Derasnya 
arus budaya yang demikian diduga termasuk faktor yang paling besar andilnya 
dalam menghancurkan moral para remaja dan generasi muda umumnya. 

Keempat, belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari 
pemerintah untuk melakukan pembinaan moral bangsa. Ulah sebagian elit 
penguasa yang semata-mata mengejar kedudukan, peluang, kekayaan dan 
sebagainya dengan cara-cara yang tidak mendidik, seperti korupsi, kolusi dan 
nepotisme, semakin memperparah kerusakan moral bangsa. Kekuasaan, uang, 
teknologi, dan sumber daya yang dimiliki pemerintah seharusnya digunakan 
untuk merumuskan konsep pembinaan moral bangsa dan aplikasinya secara 
sungguh-sungguh dan berkesinambungan. 

Mata pelajaran Aqidah Akhlak di lembaga pendidikan Islam 
merupakan salah satu implementasi dari jiwa pendidikan Islam dan memiliki 
kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Para ahli pendidikan 
Islam telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan pengajaran bukanlah 
memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang mereka ketahui, 
tetapi maksudnya adalah mendidik akhlak dan jiwa mereka, membentuk 
moral yang tinggi, menanamkan akhlak mulia, meresapkan fadhilah 
(keutamaan) di dalam jiwa para siswa, membiasakan mereka berpegang pada 
moral yang tinggi dan menghindari hal-hal yang tercela, berpikir secara 
rohaniah dan insaniyah (kemanusiaan), dan menyiapkan mereka untuk suatu 
kehidupan yang tinggi (Abrasyi, 1989:11). 

Mata pelajaran Aqidah Akhlak merupakan media pendidikan akhlak 
yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam 
membentuk religiusitas pada diri siswa, yakni terciptanya mental akhlak dan 
kekuatan aqidah yang kokoh yang teraplikasi dalam sikap keagamaan di 
berbagai dimensi kehidupan. Latar belakang di atas, maka proses internalisasi 
nilai-nilai ajaran Islam harus dilakukan sefektif mungkin sehingga pada 
akhirnya siswa mampu menciptakan keserasian, keselarasan, dan 
kesinambungan hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri, sesama 
manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya. Oleh karena itu, mata 
pelajaran Aqidah Akhlak di sekolah sangat diharapkan mampu menciptakan 
anak didik yang memiliki religiusitas tinggi, yang beraqidah dan berakhlak 
mulia, yang mampu hidup berdampingan dan menghormati hak hidup orang 
lain dengan dilandasi nilai-nilai Islami. Untuk mencapai sasaran yang 
diinginkan secara efektif dan efisian, maka dibutuhkan suatu pendekatan 
pembelajaran, salah satunya adalah pendekatan Moral Reasoning 
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(Pertimbangan Moral). Pendekatan ini melatih siswa untuk dapat berpikir 
kritis menimbang antara yang haq dan yang bathil sesuai dengan nilai-nilai Al-
Qur’an, menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan dengan dilandasi 
keimanan, serta melibatkan unsur rohaniah dan insaniyah (kemanusiaan) 
dalam bersikap dan mengambil keputusan, sehingga siswa akan menemukan 
religiusitas yang kokoh pada dirinya. 

Berdasar persoalan yang telah dikemukakan di atas, maka kami 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tesis 
“IMPLEMENTASI PENDEKATAN MORAL REASONING (PERTIMBANGAN MORAL) 
DALAM PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI SMPIT AL MUKMINUN NGRAMBE 
KAB. NGAWI TAHUN PELAJARAN 2013/2014”. 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. 
1. Apakah yang melatarbelakangi pelaksanaan pembelajaran pendekatan 

Moral Reasoning (pertimbangan moral) dalam pembelajaran Aqidah 
Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 
2013/2014? 

2. Bagaimana implementasi pendekatan Moral Reasoning (pertimbangan 
moral) dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun 
Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014 ? 

C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka dapat 

ditentukan tujuan penelitian antara lain : 
1. Untuk mendeskripsikan latar belakang pelaksanaan pembelajaran  Moral 

Reasoning (pertimbangan moral) Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun 
Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran melalui pendekatan 
Moral Reasoning (pertimbangan moral) dalam pembelajaran Aqidah 
Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 
2013/2014. 

D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini berupa pedoman Pelaksanaan  pembelajaran 

pembelajaran melalui pendekatan Moral Reasoning (pertimbangan moral) 
dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. 
Ngawi. Banyak Guru Aqidah Akhlak yang belum paham tentang pembelajaran 
moral reasoning (pertimbangan moral), sehingga hasil penelitian ini 
diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara 
praktis bagi para pemerhati pendidikan, orang tua, masyarakat serta SMPIT Al 
Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

E. Kajian Pustaka 
1. Implementasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Implementasi” adalah 
penerapan, pengejawantahan, penjabaran, pengamalan, praktik maupun 
pelaksanaan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah yang telah 
dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. 
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2. Pendekatan moral reasoning (pertimbangan moral) 
Pendekatan merupakan “proses, cara, perbuatan mendekati 

(hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya atau  usaha dalam rangka 
aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang 
diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, 
maupun rancangan. Pendekatan moral reasoning (pertimbangan moral) 
yang dimaksud dalam penelitian merupakan proses yang menekankan 
pada pentingnya penyajian dan diskusi moral dalam proses pembelajaran. 

3. Pembelajaran Aqidah akhlak 
Pembelajaran aqidah akhlak merupakan rangkaian proses 

interaksi antara siswa dan guru melalui adalah dasar-dasar pokok 
kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari 
ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber 
keyakinan yang mengikat dengan maksud untuk membentuk akhlak 
(perilaku yang baik). 

F. Kajian Teori 
1. Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) Pada Pembelajaran  

Aqidah Akhlak 
a. Makna Pendekatan Moral Reasoning  (Pertimbangan Moral) 
b. Tujuan Pembelajaran Pendekatan Moral Reasoning 
c. Teori yang Melandasi Pembelajaran Moral Reasoning  
d. Pendekatan  Moral  Reasoning  (Pertimbangan  Moral)  dalam  

pembelajaran Aqidah Akhlak. 
e. Implementasi  Pendekatan  Moral  Reasoning  (Pertimbangan Moral)  

pada pembelajaran Aqidah  Akhlak 
2. Dakwah Sistem Langsung (DSL) 
3. Fungsi Metode Dakwah Sistem Langsung (DSL) 
4. Ruang Lingkup Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan  

menggunakan Metode Dakwah Sistem Langsung (DSL) 
5. Pelaksanaan Dakwah Sistem Langsung (DSL) Pada Pembelajaran         

Qur’an hadits dalam Pembelajaran. 
G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif. Penelitian 

diskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan yang ada 
sekarang berdasarkan data-data, penelitian ini juga menyajikan data-data, 
menganalisis dan menginterpretasi. Penelitian ini berusaha memberikan 
gambaran dengan sistematis, cermat dan fakta-fakta aktual. Tujuan dari 
penelitian diskriptif yaitu untuk memecahkan masalah-masalah aktual 
yang dihadapi sekarang dan untuk menggambarkan situasi atau kejadian. 
Melalui pendekatan etnografik, penelitian ini untuk mendiskripsikan 
religiusitas siswa SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi dalam 
pembelajaran Aqidah Akhlak dan mendiskripsikan pelaksanaan 
pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) pada pembelajaran 
Aqidah Akhlak pada peserta didik. 
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2. Setting Penelitian 
a. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian berada di SMPIT Al Mukminun yang terletak di Desa 
Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi tahun pelajaran 
2013/2014. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu 
bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2013. 

b. Penentuan Subyek Penelitian 
Subyek penelitian berupa informan atau partisipan dalam penelitian 
dan dokumen atau bagian dari arsip yang memberikan informasi 
tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

c. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
wawancara, teknik Observasi dan teknik Dokumentasi. 

d. Keabsahan data 
Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi, yaitu proses pengecekan terhadap kebenaran data 
dengan cara membandingkan suatu informasi yang diperoleh dengan 
sumber lain melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 
kualitatif (Moleong, 2007:330). 

e. Teknik analisis data 
Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan 

model analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan 
Huberman, bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data 
pada model ini terdiri dari empat komponen yang saling berinteraksi 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/ verifikasi (Sugiyono, 2006:276). 

H.  Paparan Data 
1. Latar Belakang Penerapan Pola Pembelajaran Aqidah Akhlak melalui 

pendekatan Moral Reasoning. 
 Latar belakang penerapan pembelajaran Aqidah Akhlak melalui 
pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) di SMPIT Al Mukminun 
Ngrambe Kab. Ngawi diantaranya guru-guru Aqidah Akhlak SMPIT Al 
Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi selama ini memandang pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (Aqidah Akhlak) yang hanya menekankan dari aspek 
kognitif, mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik. 

2. Implementasi Penerapan Pembelajaran Aqidah Akhlak melalui pendekatan 
Moral Reasoning di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi diantaranya 
Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas (Intra Kurikuler), Kegiatan Mentoring 
Aqidah Akhlak  yang Diselenggarakan di Luar Jam Sekolah dan Kegiatan 
mandiri siswa. 

 
I.   Temuan Penelitian 

1. Latar Belakang Penerapan Pembelajaran Aqidah Akhlak melalui pendekatan 
Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. 
Ngawi. 
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a. Pembelajaran pendidikan agama Islam dirasakan lebih mengutamakan 
aspek afektif, dibandingkan aspek kognitif dan psikomotorik Padahal kalau 
berbicara masalah  pendidikan harus menekankan ketiga aspek 
tersebut, apalagi Pendidikan Agama Islam. 

b. Mata pelajaran aqidah akhlak dipandang mampu menjadi instrument 
(alat) control perilaku perkembangan anak didik. Hal ini diwujudkan 
untuk menaati tata tertib yang dicanangkan di sekolah maupun tatanan 
dimasyarakat. Serta mampu memberikan cerminan bagi mata peajaran 
lainya.  

c. Metode pertimbangan moral (moral reasoning) mampu meminimalisir 
kenakalan pada remaja, penyalahgunaan wewenang serta menguatkan 
akidah islamiyah.  

2. Implementasi Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) pada 
pembelajaran Aqidah Akhlak 

a. Pembelajaran moral reasoning (pertimbangan moral) sebagai 
pendekatan yang lebih mengutamakan bimbingan keagamaan yang 
dilakukan oleh teman sebaya (metode kakak asuh) secara 
berkelompok baik di dalam dan luar sekolah.  

b. Metode moral reasoning (pertimbangan moral) di SMPIT Al 
Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi diselenggarakan dalam bentuk 
paket kegiatan yang integral antara kegiatan intra dan kegiatan 
ekstra berupa bimbingan keagamaan di sekolah, di rumah, di 
masyarakat dan kegiatan mandiri siswa. Proses pelaksanaannya 
dilakukan melalui tiga paket kegiatan yaitu kegiatan belajar mengajar 
di kelas (intra kurikuler), kegiatan mentoring agama Islam yang  
diselenggarakan di luar  jam sekolah serta kegiatan mandiri siswa. 

c. Adanya reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) bersifat 
demokratis dan disepakati oleh peserta didik maupun guru atau 
mentor. Reward (penghargaan) diantaranya nilai khusus mata 
pelajaran Aqidah minimal 7,5 serta beasiswa 1 semester maupun 1 
tahun sedang punishment (hukuman) level 1 istigfar 100 kali dan dan 
level akhir mengaji 1 juz Al. Qur’an.   

d. Mata Pelajaran Aqidah akhlak sebagai mata pelajaran penentu 
kenaikan kelas dan kelulusan anak didik. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran bahwa siswa yang dikatakan naik kelas atau 
lulus mereka yang nilai mata pelajaran aqidah aklaknya minimal 
berkelakuan baik.   

 
J. Teori Hasil Penelitian 

1. Latar belakang Pembelajaran Aqidah Akhlak dengan menggunakan 
pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) di SMPIT Al-Mukminun 
Ngrambe Kab. Ngawi Tahun 2013/2014. 
a. lebih mengutamakan aspek afektif, dibandingkan aspek kognitif dan 

psikomotorik.  
b. Mata pelajaran Akidah Akhlak sebagai saka guru mata pelajaran 

berkarakter dan sebagai tolah ukur mata pelajaran lainya.  
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c. Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) sebagai terobosan 
dalam mengurangi tingkat kenakalan pada anak dan sebagai cara untuk 
pembiasaan pada hal-hal yang di anjurkan dalam Agama Islam. 

2. Pelaksanaan  Pembelajaran Aqidah Akhlak dengan menggunakan 
pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) di SMPIT Al Mukminun 
Ngrambe Kab. Ngawi 
a. Pengorganisasian  fisik kelas (desain kelas) dalam Pembelajaran Aqidah 

Akhlak melalui pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral)  
disesuaikan dengan kebutuhan dan  tema yang telah ditetapkan. 
Kesesuaian pengaturan fisik kelas dengan nuansa  tema dimaksudkan 
agar peserta didik terbawa oleh situasi nyata sehingga pembelajaran 
akan lebih kontekstual. Pengaturan ruangan diserahkan sepenuhnya 
kepada  guru agama dan siswa sehingga pembelajaran akan lebih 
bermakna, menyenangkan, dan  tidak membosankan. Selain ada 
kesesuaian dengan tema, pengaturan ruang  juga memperhatikan 
kemudahan siswa dalam mengakses sarana dan prasarana pembelajaran 
yang ada di dalam ruang kelas. Pembelajaran yang menyenangkan akan 
menumbuhkembangkan sikap aktif dan kreatif. Dengan sikap aktif dan 
kreatif dari peserta didik diharapkan mampu menemukan konsep 
sendiri sehingga pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 
diperolehnya tidak verbal dan lebih tahan lama. 

b. Pengembangan materi ajar Aqidah Akhlak melalui pendekatan Moral 
Reasoning (Pertimbangan Moral) diserahkan sepenuhnya kepada guru 
Aqidah Akhlak. Guru mempunyai otonomi yang luas untuk 
mengembangkan materi pembelajaran Pembelajaran Aqidah Akhlak 
dengan menggunakan pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan 
Moral). Hasil pemetaan indikator dari beberapa mata pelajaran ke 
dalam tema yang sama digunakan sebagai acuan utama guru untuk 
mengembangkan materi ajar. Pengembangan materi ajar bukan 
merupakan tujuan, namun merupakan sarana untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 

c. Materi ajar Aqidah Akhlak dengan menggunakan pendekatan Moral 
Reasoning (Pertimbangan Moral) merupakan pembelajaran kontekstual 
sehingga mampu menghubungkan materi ajar dengan lingkungan sosial 
peserta didik atau lebih dikenal dengan studi kasus. Dengan 
pengembangan materi ajar kontekstual diharapkan dapat membantu 
tercapainya perkembangan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik 
secara total yang meliputi IQ, EQ, dan SQ. 

d. Interaksi belajar mengajar antara guru dan murid dalam Pembelajaran 
Aqidah Akhlak dengan menggunakan pendekatan Moral Reasoning 
(Pertimbangan Moral) terlihat sangat menyenangkan dengan 
menggunakan model teman sebaya (kakak asuh). Hal ini terjadi karena 
kegiatan belajar mengajar telah dirancang sedemikian rupa sehingga 
ada kesesuaian antara kemampuan  dengan  tingkat kebutuhan peserta 
didik. Tingkat kemampuan dan kebutuhan yang seimbang akan 
melahirkan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Peserta 
didik terlihat aktif karena mereka merasa membutuhkan pengetahuan, 



12 
 

keterampilan sedangkan perasaan senang muncul karena mereka 
merasa mampu menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan 
oleh guru. Anak merasa puas dengan apa yang dapat dikerjakan, 
diselesaikan, dan ditemukan  dalam pembelajaran. 

 
C.  Penutup 

1. Simpulan 
Pada bab terakhir dari pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 
a. Latar belakang pelaksanaan pola pembelajaran pendekatan Moral 

Reasoning (pertimbangan moral) dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di 
SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014 
diantaranya. 
1)   Penerapan pendekatan moral reasoning (pertimbangan moral) Guru 

Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun lebih menekan pada aspek 
afektif, dibanding dengan aspek kognitif serta psikomotoriknya.  

2)   Mata pelajaran Akidah Akhlak sebagai saka guru (contoh) mata 
pelajaran berkarakter serta tolak ukur bagi mata pelajaran lainya 
dalam merapkan metode moral reasoning (pertimbangan moral).  

3)   Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) merupakan 
langkah yang tepat dalam mengurangi tingkat kenakalan pada anak 
usia sekolah sekaligus metode yang ampuh dalam pembiasaan 
perilaku terpuji baik dilingkungan sekolah, keluarga maupun 
dimasyarakat.  

b. Implementasi pendekatan Moral Reasoning (pertimbangan moral) 
dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe 
Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014 diantaranya. 
1)   Pengorganisasian Fisik Kelas (desain kelas pembelajaran).  

Pengelolaan fisik kelas dalam pembelajaran Aqidah Akhlak 
melalui pendekatan moral reasoning (pertimbangan moral) 
disesuaikan dengan kebutuhan dan tema yang telah ditetapkan 
pada hari itu baik dalam pengaturan meja dan kursi anak 
disesuaikan dengan keperluanya. Kegiatan dapat bervariasi baik di 
dalam kelas, maupun diluar kelas.  

2)   Materi Ajar Aqidah Akhlak 
Materi pembelajaran Aqidah Akhlak melalui pendekatan 

moral reasoning (pertimbangan moral)  merupakan perpaduan dari 
beberapa materi pelajaran yang dikemas dalam satu tema dengan 
mengacu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan ketercapaian 
indikator. Perpaduan yang dimaksud diantaranya materi yang di 
berikan dikelas secara mandiri, penugasan kelompok serta tugas 
rumah.   

3)   Interaksi Belajar Mengajar  Guru dan Murid 
Pembelajaran Aqidah Akhlak melalui pendekatan moral 

reasoning (pertimbangan moral) dilakukan melalui diskusi 
kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan memecahkan 
masalah di bawah bimbingan guru. Pola interaksi pembelajaran 
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semacam ini diharapkan potensi peserta didik  dapat berkembang 
secara pesat dan penanaman konsep akan lebih berkesan karena 
peserta didik akan menemukan sendiri di bawah bimbingan guru. Di 
sini guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan untuk menjabatani 
peserta didik yang belum memahami materi akan dijarkan oleh 
temanya yang sudah memahami (model kakak asuh). 

4)   Evaluasi Pembelajaran  
Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak melalui pendekatan 

moral reasoning (pertimbangan moral) harus menyentuh tiga ranah 
yakni: kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dalam  proses 
dan hasil ketercapaiannya adalah buku control perilaku 
(Perkembangan anak didik) yang akan menentukan naik dan 
lulusnya peserta didik.  

2. Implikasi  
Dalam implementasi pendekatan moral reasoning (pertimbangan 

moral) dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe 
mempunyai berbagai implikasi yang mencakup: 
a. Implikasi terhadap Pengorganisasian Fisik Kelas (desain kelas 

pembelajaran).  
Pengelolaan fisik kelas dalam pembelajaran Aqidah Akhlak melalui 

pendekatan moral reasoning (pertimbangan moral) bertujuan agar 
mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan. Untuk keperluan 
tersebut, pengaturan ruangan kelas harus disesuaikan dengan kebutuhan 
dan tema yang telah ditetapkan pada hari itu. Pengaturan meja dan kursi 
anak disesuaikan dengan kebutuhan, kalau diperlukan bisa menggunakan 
karpet. Kegiatan dapat bervariasi tidak harus di dalam kelas, kadang kala 
bisa dilakukan di luar kelas. Dinding kelas dimanfaatkan untuk memajang 
hasil karya siswa. Sarana, media, dan sumber belajar mudah dijangkau 
oleh peserta didik. 

b. Implikasi terhadap  Materi Ajar Aqidah Akhlak 
Materi pembelajaran Aqidah Akhlak melalui pendekatan moral 

reasoning (pertimbangan moral)  merupakan perpaduan dari beberapa 
mata pelajaran yang dikemas dalam satu tema. Untuk memperoleh 
gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi, 
kompetensi dasar, dan indikator yang dipadukan dalam satu tema, guru 
perlu melakukan kegiatan pemetaan. Kegiatan pemetaan yang pertama 
kali dilakukan adalah menentukan tema. Dalam menentukan ruang 
lingkup tema perlu dipertimbangkan dengan usia dan perkembangan 
siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Dengan 
mempertimbangkan ruang lingkup tema, materi pembelajaran yang  
dikembangkan akan lebih kontekstual.  

c. Implikasi terhadap Interaksi Belajar Mengajar  Guru dan Murid 
Pembelajaran Aqidah Akhlak melalui pendekatan moral reasoning 

(pertimbangan moral)  memerlukan guru yang kreatif baik dalam 
menyiapkan rencana pembelajaran sampai pada pelaksanaan 
pembelajaran. Kreativitas guru akan tampak jika pembelajaran 
berlangsung aktif, kreatif, dan menyenangkan. Keaktifan akan tampak 
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pada saat mereka melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian 
sederhana, dan memecahkan masalah di bawah bimbingan guru. Dengan 
interaksi pembelajaran semacam ini diharapkan potensi peserta didik  
dapat berkembang secara pesat dan penanaman konsep akan lebih 
berkesan karena peserta didik akan menemukan sendiri di bawah 
bimbingan guru. Di sini guru berperan sebagai fasilitator. 

d. Implikasi terhadap Penilaian Pembelajaran  
Pembelajaran Aqidah Akhlak melalui pendekatan moral reasoning 

(pertimbangan moral). Ciri khas penilaian pembelajaran ini adalah 
komprehensif dan berkelanjutan. Komprehensif maksudnya kegiatan 
penilaian harus menyentuh tiga ranah yakni: kognitif, afektif, dan 
psikomotor. Sedangkan berkelanjutan  melalui kegiatan  penilaian proses 
dan hasil. Penilaian pembelajaran tematik bertujuan untuk mendapatkan 
berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh 
tentang proses dan hasil ketercapaian kompetensi dasar dan indikator 
pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Dengan 
demikian, penilaian pembelajaran tematik tidak terpadu, melainkan 
terpisah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. 

3. Saran  
Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian beserta implikasinya, 

maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
a. Kepada sekolah 

Bahwa tujuan pelajaran Akidah Akhlak  siswa perlu ditingkatkan 
lagi dalam upaya penyelarasan hendaknya tidak hanya menekankan 
aspek kognitif saja, namun meliputi juga aspek afektif siswa. Sehingga 
diharapkan terciptanya moral yang baik dan selaras dengan tuntunan 
agama Islam. 

b. Kepada Siswa 
Akidah aklak merupakan sarana untuk membentuk perilaku dan 

kepribadian. Maka dari itu belajar akidah akhlak adalah kewajiban 
seorang muslim. Dan jangan hanya ingin meraih nilai yang baik saja 
karena prestasi sesungguhnya adalah pribadi yang luhur. 

c. Kepada Orang Tua 
Orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anaka, 

maka dari itu orang tua diharapkan memberi pengertian kepada anak 
tentang akhlak dan memberi motivasi kepada anak untuk belajar dengan 
giat. 

 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT dan 

dengan hidayah serta Inayah-Nya maka telah selesailah penulisan tesis ini. Dan 
tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari 
bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan oleh 
keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang 
membangun dari teman/pihak pembaca, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat 
bagi para pembaca khususnya, bagi agama, nusa bangsa pada umumnya. 
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