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Editorial 

 

Program AKMI, Ujung Tombak Pendidikan Madrasah 
 
 

Roudlon, M.Pd 
(Pemimpin Redaksi) 

  

Perkembangan dunia pendidikan nasional terus mengalami dinamika. Setelah Mendikbud RI, Nadiem 

Makarim menyatakan Ujian Nasional (UN) diubah formatnya jadi asesmen kompetensi, berbagai kebijakan 

pun dikeluarkan. Konsep dasar kebijakan assesmen kompetensi itu sendiri sebenarnya sengaja disusun agar 

guru dapat secara mandiri melaksanakan penilaian terhadap siswanya.  

Nah, lepas dari apapun maksud dan tujuan kebijakan tersebut, keberadaan assesmen dipastikan 

menjadi sangat vital dalam menentukan arah masa depan pendidikan di tanah air. Hal ini karena assesmen 

kini telah diiposisikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun untuk dijadikan 

dasar pengambilan keputusan. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud kini tengah serius menyiapkan 

terobosan-terobosan baru untuk memperkuat assesmen kompetensi dengan buat program dan kebijakan 

baru, termasuk kebijakan Assesmen Kompetensi Minimum (AKM). 

Kementerian Agama RI pun menyambut baik program pemerintah ini dengan membuat terobosan baru 

dalam assesmen yaitu membuat program Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI). Meski sama-

sama program assesmen, namun kebijakan AKM yang diselenggarakan Kemendikbud dengan AKMI yang 

digaungkan Kemenag itu tidak sama persis dalam implementasinya. Salah satu perbedaannya adalah AKM 

Kemendikbud digelar untuk mendiagnosis siswa secara umum sehingga diketahui potret kompetensi siswa 

secara makro di sebuah lembaga pendidikan. Sementara AKMI Kemenag diselenggarakan di dalam rangka 

untuk mendiagnosa setiap siswa, sehingga setiap siswa bisa diketahui record tingkat kompetensinya masing-

masing untuk dijadikan dasar melaklukan treatment dalam rangka perbaikan mutu selanjutnya.  

Dengan demikian, layaknya AKM, AKMI juga tidak ubahnya merupakan bentuk evaluasi baru bagi 

Kemenag RI yang digunakan untuk memetakan mutu sistem pendidikan. Sebagai bentuk evaluasi baru, maka 

program AKMI dalam implementasinya dilengkapi dengan instrumen asesmen kompetensi. Namun 

keberadaannya hanya sebatas sebagai alat diagnostic, bukan merupakan kurikulum baru yang akan 

mengubah kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kapasitas dari program AKMI hanya sebatas 

sebagai alat diagnostik, karena itu pencapaian tujuan dari program ini tidak bisa dipercepat, apalagi dicapai 

secara instan dalam tempo singkat melalui bimbingan belajar (bimbel). Ini yang sering disalahfami lembaga 

pendidikan di lingkungan Kemenag dalam mensikapi kebijakan AKMI, sehingga terjadi misorientasi di 

lapangan. 

Dan untuk menghindari terjadinya misorientasi itu, pihak Kemenag sendiri sudah sering melakukan 

sosialisasi tujuan program AKMI, yakni untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi 

membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya. Keempat tingkatan kompetensi literasi 

itulah yang menjadi ukuran dalam pencapaian kegiatan AKMI dengan sasaran utamanya peserta didik. Tetapi 

sayang,  hasil implementasi kegiatan program AKMI di seluruh madrasah belum bisa diketahui secara 
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menyeluruh karena berdasar Prosedur Operasional Penyelenggaraan (POS) AKMI, program kegiatan yang 

baru dimulai sejak 2021 tersebut baru dilaksanakan pada 50% madrasah ibtidaiyah di Indonesia.  

Selanjutnya, seluruh madrasah di bawah naungan Kemenag akan melaksanakan kegiatan AKMI secara 

bertahap. Sisanya akan dituntaskan di tahun berikutnya. Namun hingga tahun 2023 ini, untuk tingkat MTs dan 

MA masih menjadi pilot project. Artinya, untuk tingkat MTs dan MA masih berlum tersentuh secara 

keseluruhan. Meski begitu, dari implementasi kegiatan AKMI yang sudah berjalan paling tidak telah 

memberikan gambaran bahwa status akreditasi madrasah bagus ternyata belum jadi jaminan kemampuan 

peserta didiknya akan bagus pula. Berdasarkan hasil tes AKMI, kemampuan peserta didik di ranah literasi, 

sebagian besar ternyata masih pada tingkatan atau level perlu pendampingan. 

Hasil tes AKMI tersebut tentu miris sekali sekaligus jadi cambuk bagi dunia pendidikan, khususnya 

madrasah. Mengingat, level perlu pendampingan dalam pengelompokan tingkat kemahiran AKMI tersebut 

merupakan tingkatan kemampuan paling bawah. Tingkatan kemampuan lebih atasnya adalah tingkatan dasar, 

cakap, terampil, dan tingkatan kompetensi paling atas adalah tingkatan perlu ruang kreasi. Pada tingkat 

kemahiran perlu pendampingan, berarti tingkat kemampuan siswa madrasah masih terkategorikan sebatas 

mampu menemukan pengetahuan factual, belum sampai mempu mengidentifikasi dan menganalisis apalagi 

mengkreasi atas pengetahuan yang ada. Padahal, selama ini kegiatan pendidikan di madrasah terus 

dilangsungkan dari tahun ke tahun, tapi ternyata tingkat kemampuan literasi siswa masih juga minim seperti 

itu. What wrong? Apa dan siapa yang salah? 

Tetapi lepas dari apapun, hasil diagnosis dari kegiatan AKMI ini sekaligus menjadi warning bagi semua 

stakeholder terhadap kenyataan kemampuan literasi siswa madrasah. Ternyata, tingkatan kemampuan literasi 

siswa madrasah masih sangat rendah. Maka, sangat dimaklumi bila skor penilaian siswa Indonesia pada 

Program for International Student Assesment (PISA) sangat rendah menempati urutan 64 dari 70 negara yang 

disurvei.  Hasil skor PISA tersebut tentu sangat miris bagi dunia pendidikan, sekaligus menjadi tamparan bagi 

para pelaku pendididkan di tanah air.  

Program AKMI hadir salah satunya untuk mengejar ketertinggalan skor yang rendah itu di dunia 

pendidikan. Diharapkan, ke depannya akan bisa diagnosa terhadap kelemahan dan kekurangannyam untuk 

dicarikan treatment menuju perbaikan mutu pendidikan siswa madrasah. Dari program AKMI nanti akan bisa 

memberikan informasi dengan jelas mengenai kemampuan peserta didik sehingga akan memudahkan 

pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakan pendidikan dikemudian hari. 

Tentu, niatan tersebut perlu support dari sejumlah stakeholder, khususnya lembaga pendidikan 

madrasah. Bentuk dukunganya tidak bisa mendorong atau menfasilitasi dengan menempuh cara instan 

seperti lewat bimbingan belajar seperti pengalaman dalam menghadapi ujian nasional sebelumnya. Tetapi 

melalui cara pembisaan berliterasi, karena ini adalah kemampuan berliterasi siswa, baik literasi membaca, 

literasi numerasi, literasi sains, dan literasi social budaya. Keempat kompetensi inilah yang menjadi goal 

dalam program ini.  

Dengan pembiasaan literasi nanti, tentu akan muncul kebiasaan siswa sejak dini dalam mengenal 

fenomena nyata di sekitar dari kemampuan literasinya. Maka, dengan sendirinya, siswa akan kuat dalam 

bernalar, dan itu otomatis akan mendorong siswa untuk selalu aktif melaklukan eksplorasi mandiri. Inilah 

substansi tujuan dari program AKMI yang digagas Kemenag dalam mencetak kader-keder unggul menuju 

generasi emas Indonesia tahun 2045. Dan tercapai tidaknya keinginan mulia itu, semuanya berpulang pada 
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kita sebagai stakeholder untuk mewujdukan, ikut ambil bagian dalam sejarah mengantarkan kader-kader kita 

menuju generasi emas Indonesia 2045. Apa kader-kader kita nanti haanya akan menjadi penonton atau akan 

ikut ambil sebagai bagian dari sejarah besar bangsa itu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Dan ingat, semua itu 

tidak bisa diraih secara instan, tetapi perlu dirancang, direncanakan, dan diimplementasikan. (*) 
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Abstrak 
 

RESISTENSI LOGO HALAL BARU DI INDONESIA 

 
Dr Syahrul A’dam dan Dr Moh. Ikhwan Mufti 

 
 

ABSTRACT 
The Indonesian Muslim community rejects the government's new halal logo. This refusal caused uproar and 
controversy in society. This article aims to understand the public's rejection of the logo, which has officially 
passed since March 2022. The data for this article is taken from online news and social media related to the 
rejection comments submitted. This study found reasons for rejection in each cluster. First, the rejection 
among scholars occurred due to unclear halal, unclear designs, and undelivered messages. Second, rejection 
among politicians is caused by authority. Third, rejection among the general public is caused by tending to 
certain ethnic elements, wrong writing logic and can be read with words that have the opposite meaning and 
less beautiful logos compared to the previous logo. This study concludes that the rejection of the logo is not 
limited to the discourse of the logo as a product marker, but rather the suspicion of Muslims towards the 
government, which recently tends to marginalize Muslims, so that anything issued by the government for 
Muslims tends to experience controversy. 
Keywords: Resistance, Halal policy, Islamic symbols 
 

ABSTRAKSI 
Masyarakat Muslim Indonesia menolak logo halal baru yang dikeluarkan pemerintah. Penolakan ini membuat 
kegaduhan dan kontoversi di masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memahami penolakan masyarakat 
terhadap logo yang sudah resmi berlalu sejak Maret 2022.  Data tulisan ini diambil dari berita online dan 
media sosial yang berkaitan dengan komentar  penolakan yang disampaikan. Penelitian ini menemukan 
alasan penolakan pada masing-masing kluster. Pertama penolakan di kalangan ulama terjadi ketidak jelasan 
halal, desain yang kurang jelas, dan psean yang tidak tersampaikan. Kedua, penolakan di Kalangan politikus 
disebabkan oleh kewenangan. Ketiga, penolakan di kalangan masyarakat umum disebabkan oleh cenderung 
pada unsur etnisitas tertentu, logika penulisan yang salah dan bisa dibaca dengan kata yang mempunyai arti 
kebalikannya dan kekurang indahan logo dibandingkan dengan logo sebelumnya. Penelitian ini menyimpulan 
bahwa penolakan logo tidak sebatas wacana logo sebagai penanda produk, tetapi lebih pada adanya 
kecurigaan umat Islam kepada pemerintah yang belakangan lebih cenderung melakukan marjinalisasi umat 
Islam, sehingga apapun yang dikeluarkan pemerintah untuk umat Islam cenderung mengalami kontroversi.  
Keywords: Resistence, Halal policy, Islamic Simbol 
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MENCETAK “BUNDA MODIIS” MELALUI RUMAH MODERASI BERAGAMA 

Ida Safiaturahma 

 

ABSTRACT 

Since the enactment of Regional Autonomy in Indonesia, intolerance has continued to 

increase in various regions. Of course this threatens the social and religious life of the 

Indonesian people. Moreover, the increasing number of conflicts that lead to violence, 

both violence in the realm of religion, ethnicity, family and in the world of education 

which is very vulnerable to triggering issues of intolerance and radicalism. 

Our House of Religious Moderation was conceived as a solution to the potential threat of 

increasing intolerance. The distance that I have to travel about seven hours from my 

house to the House of Religious Moderation, does not dampen the spirit of gathering with 

agents to learn and add insight about religious moderation which we usually do through 

the NGOPI TERKESIMA (Smart Chat About Plans for Various Moderation Activities). 

Next, I embrace women from various practitioners, ethnicities and groups who are 

members of the "Religious Moderation Agents" forum. 

The above strategy will materialize if women as agents of religious moderation together 

with educational actors in which there are madrasah supervisors are able to become 

initiators for peace. This noble task will continue and develop along with the input and 

evaluation that we continuously carry out for improvement, in preparation for 

strengthening for the expansion of implementation targets at a broader level, namely 

through collaboration with the DWP of the Ministry of Religion of East Java Province 

and the DWP of the Office of the Ministry of Religion Republic of Indonesia, as well as 

the process of finalizing implementation media that can be accessed digitally through 

online games.. 

Keywords: Printing, Fashionable Mother, House of Religious Moderation 

 

ABSTRAKSI 

Sejak berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia, intoleransi terus meningkat di berbagai 

daerah. Tentu ini mengancam kehidupan sosial beragama masyarakat Indonesia. Apalagi 

semakin maraknya konflik yang berujung terjadinya kekerasan, baik kekerasan dalam 

ranah agama, suku, keluarga maupun pada dunia pendidikan yang sangat rentan memicu 

isu-isu intoleransi dan radikalisme. 

Rumah Moderasi Beragama kami gagas sebagai salah satu solusi atas potensi ancaman 

meningkatnya intoleransi itu. Jauhnya jarak yang harus saya tempuh sekitar tujuh jam 

dari rumah menuju Rumah Moderasi Beragama, tidak menyurutkan semangat berkumpul 

bersama agen guna belajar dan menambah wawasan tentang moderasi beragama yang 

biasa kami lakukan melalui program NGOPI TERKESIMA (Ngobrol Pintar Tentang 

Rencana Kegiatan Moderasi Beragam). Selanjutnya saya merangkul perempuan dari 

berbagai praktisi, etnis dan golongan yang tergabung dalam wadah “Agen Moderasi 

Beragama.” 
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Strategi di atas akan terwujud apabila perempuan sebagai agen moderasi beragama 

bersama dengan pelaku Pendidikan yang di dalamnya ada pengawas madrasah  mampu 

menjadi inisiator untuk perdamaian. Tugas mulia tersebut akan terus berjalan dan 

berkembang seiring dengan masukan dan evaluasi yang terus menerus kami lakukan 

untuk perbaikan, sebagai  persiapan penguatan untuk perluasan sasaran implementasi 

pada jenjang yang lebih luas, yaitu melalui kerja sama dengan DWP Kementerian Agama 

Provinsi Jawa Timur serta DWP Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, serta 

proses penyelesaian media implementasi yang dapat diakses secara digital melalui game 

online. 

Kata kunci:  Mencetak, Bunda Modis, Rumah Moderasi Beragama 

 

 

KONSEPSI AHMAD TAFSIR TENTANG KURIKULUM 
PENDIDIKAN AGAMA DALAM RUMAH TANGGA 

  
Rouf Baydhowi 

 

 

ABSTRACT 
Religious education in the household is the first and foremost education, because it is religious education in 
the household that has the most time, compared to education in other institutions, such as in the community, 
houses of worship, and in schools in developing religious knowledge. Religious education in the community 
lasted only a few hours each week. So the most free time is religious education at home, because this is the 
most important thing and must be done by parents to educate their children. 
Religious education (Islam) in the family is very important and absolutely must be carried out by both parents 
from an early age to adulthood. Moreover, if we remember that the family is the first and foremost center of 
education, it even functions as the foundation for the formation of the child's personality, in accordance with 
the hadith of the Prophet that "every child born has the potential to be religious monotheism, so it is the two 
parents who make the child a Jew, Christian or Zoroastrian." 
Ahmad Tafsir's conception of the religious education curriculum in the household is one of the basic values 
that need to be maintained and developed by Muslims, especially by parents in educating their children. Aren't 
parents the first and foremost educators? If there are three generations in one household, then it means that 
the child's educators are in that household, apart from the father and mother, also the grandparents, and 
maybe the uncles and aunts. Because education must begin when the child is in the womb, prospective 
fathers and prospective mothers have become educators. 
Keywords: concept, religious education curriculum, household 
 

ABSTRAKSI 
Pendidikan agama dalam  rumah tangga adalah pendidikan pertama dan utama, karena pendidikan agama di 
rumah tangga itulah yang mempunyai waktu terbanyak, dibandingkan dengan pendidikan di lembaga-lembaga 
lain, seperti di masyarakat, rumah ibadah, maupun di sekolah dalam mengembangkan ilmu keagamaannya. 
Pendidikan agama di masyarakat hanya berlangsung beberapa jam saja setiap minggu. Jadi waktu yang 
paling luang adalah pendidikan agama di rumah, karena ini hal yang paling penting dan harus dilakukan orang 
tua untuk mendidik anaknya. 
Pendidikan agama (islam) dalam  keluarga, adalah sangat penting dan mutlak harus dilakukan oleh kedua 
orang tuanya sejak dini sampai dewasa. Lebih-lebih kalau kita ingat bahwa keluarga adalah sebagai pusat 
pendidikan yang pertama dan utama, bahkan juga berfungsi sebagai peletak dasar pembentukan pribadi anak 
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, sesuai dengan hadits Nabi bahwa “setiap anak yang dilahirkan itu telah membawa potensi untuk beragama 
tauhid, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi”. 
Konsepsi Ahmad Tafsir tentang kurikulum pendidikan agama dalam rumah tangga, merupakan salah satu nilai 
dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam, terutama oleh para orang tua dalam mendidik 
anaknya. Bukankah orang tua merupakan pendidik pertama dan utama?  Jika dalam satu rumah tangga 
tinggal tiga generasi, maka berarti pendidik anak ada di dalam rumah tangga itu, selain ayah dan ibunya, juga 
kakek dan neneknya, dan mungkin paman bibinya. Karena pendidikan harus dimulai sejak anak berada dalam 
kandungan, maka calon ayah dan calon ibupun sudah menjadi pendidik. 
Kata kunci: konsep, kurikulum pendidikan agama, rumah tangga 
 
 
 
 

 

IMPLEMENTASI MUATAN LOKAL TAHFIZ AL-QUR’AN DALAM 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA PROGRAM UNGGULAN 

ILMU-ILMU KEAGAMAAN MAN 1 LAMONGAN 
 

Ainun Shoffah 

 

ABSTRACT 
This scientific work discusses the Implementation of Local Content of Tahfiz Al-Qur'an in Improving Student 
Achievement in the Religious Sciences Excellence Program at MAN 1 Lamongan. The research was 
conducted at MAN 1 Lamongan as a place of education for students of the Religious Sciences Excellence 
Program at MAN 1 Lamongan. The author formulates a research problem related to the implementation of the 
local content of tahfiz Al-Qur'an, the efforts made in improving student achievement, and the supporting and 
inhibiting factors in the implementation of mulok tahfiz in the Religious Sciences Excellence Program at MAN 1 
Lamongan. This type of research is field research with a qualitative approach, namely research using 
explanatory information in the form of descriptions. Existing data is embodied in the form of an explanation that 
describes certain conditions, processes, and events. The data collection in this study includes observation, 
interviews, and documentation. From the results of the study it can be concluded that the implementation of 
local content of tahfiz Al-Qur'an is the implementation of learning activities to memorize the Al-Qur'an in the 
flagship program of Religious Sciences MAN 1 Lamongan which is included in the Olympic program which is 
one of the leading programs in MAN 1 Lamongan. Students who enter this program are required to memorize 
a minimum of 5 juz while studying at MAN 1 Lamongan. With this Al-Qur'an tahfiz activity, students who 
graduate have competence in the academic field as students of other superior programs and have advantages 
in the field of tahfiz Al-Qur'an which are not owned by other superior programs in MAN 1 Lamongan. Students 
experience many benefits from memorizing the Qur'an, one of which is that they find it easier to understand 
and quickly memorize material obtained in teaching and learning activities at school. Thus it can be concluded 
that local content activities of tahfiz Al-Qur'an can improve student learning achievement in the flagship 
program of Religious Sciences MAN 1 Lamongan 
Keywords: Implementation, Local Content, Tahfiz, Al-Qur'an 
 

ABSTRAKSI 
Karya ilmiah ini membahas  Implementasi Muatan Lokal Tahfiz Al-Qur’an dalam Meningkatkan Prestasi 
Belajar Siswa di Program Unggulan Ilmu-Ilmu Keagamaan MAN 1 Lamongan. Penelitian dilakukan di MAN 1 
Lamongan sebagai tempat pendidikan bagi siswa Program Unggulan Ilmu-Ilmu Keagamaan MAN 1 
Lamongan. Penulis merumuskan masalah penelitian terkait implementasi muatan lokal tahfiz Al-Qur’an, 
upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, dan faktor pendukung dan 
penghambat dalam implementasi mulok tahfiz di Program  Unggulan Ilmu-ilmu Keagamaan MAN 1 Lamongan. 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian menggunakan 
informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian. Data yang ada diwujudkan dalam bentuk suatu 
penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu. Adapun pengumpulan data pada 
penelitian ini meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diambil 
kesimpulan bahwa implementasi muatan lokal tahfiz Al-Qur’an adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
menghafal Al-Qur’an di program unggulan Ilmu-ilmu Keagamaan MAN 1 Lamongan yang masuk dalam 
program olimpiade yang menjadi salah satu program unggulan di MAN 1 Lamongan. Siswa yang masuk 
program ini diwajibkan menghafal minimal 5 juz selama belajar di MAN 1 Lamongan. Dengan adanya kegiatan 
tahfiz Al-Qur’an ini siswa yang lulus memilki kompetensi di bidang akademik sebagaimana siswa program 
unggulan lainnya dan memilki kelebihan dalam bidang tahfiz Al-Qur’an yang tidak dimiliki oleh program 
unggulan lainnya yang ada di MAN 1 Lamongan. Siswa merasakan banyak manfaat yang didapat dari 
kegiatan menghafal Al-Qur’an, salah satunya yaitu mereka merasa lebih mudah memahami dan cepat 
menghafal materi-materi yang diperoleh dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan muatan lokal  tahfiz Al-Qur’an dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di 
program unggulan Ilmu-ilmu Keagamaan MAN 1 Lamongan.  
Kata Kunci:  Implementasi, Muatan Lokal, Tahfidz, Al-Qur’an 
 
 
 

PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DALAM QS. LUQMAN AYAT 12-19 
TELAAH TAFSIR AL-MISBAH 

 
Khoirul Muthrofin 

 
 

ABSTRACT 
This research is motivated by the condition of most parents who do not understand how to educate children as 
exemplified by Islam in the Koran. M. Quraish Shihab in his commentary book gives a clear picture of 
character education methods for children. This study aims to examine more deeply the concept of moral 
education contained in Surah Luqman verses 12-19. In addition, this study also aims to determine the 
application of exemplary values described by M. Quraish Shihab in children's moral education. This research 
method uses library research, which is in solving a problem which is based on a critical and in-depth analysis 
of relevant library materials using the content analysis method. The data used is primary data from the book of 
Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab. Meanwhile, secondary data is in the form of supporting books related 
to moral education. This educational value includes the main points of religious guidance which include belief 
(akidah), sharia and morals. 
Keywords: Education, Morality, Tafsir al-Misbah 
 

ABSTRAKSI 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi sebagian besar orang tua yang kurang memahami cara mendidik 
anak sebagaimana dicontohkan Islam dalam al-Qur’an. M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya memberikan 
gambaran yang gamblang tentang metode pendidikan karakter bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji lebih dalam tentang konsep edukasi moral yang terdapat pada Qur’an Surat Luqman ayat 12-19. 
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai keteladanan yang dijelaskan oleh M. 
Quraish Shihab dalam edukasi moral anak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan 
(library research), yaitu dalam pemecahan suatu masalah didasarkan pada analisis kritis dan mendalam 
terhadap bahan pustaka yang relevan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Data yang 
digunakan adalah data primer dari kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder 
berupa buku-buku penunjang yang berkaitan dengan edukasi moral. nilai edukasi ini mencakup pokok-pokok 
tuntunan agama yang meliputi akidah, syari’at dan akhlak 
Kata Kunci: Edukasi, Moralitas, Tafsir al-Misbah 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI 

MATERI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KELAS XII IPS 1 MELALUI MEDIA 

KAHOOT 

 

Suliswanto 

 
 

ABSTRACT 
This research was conducted with the aim of analyzing the effect of using Kahoot! in improving student 
learning outcomes in economics class XII IPS 1 MAN 1 Lamongan. The subjects of this study were 24 
students of class XII IPS 1 MAN 1 Lamongan for the 2022/2023 academic year. This research is an 
experimental research with a one group pre-test post-test design. The research results analysis technique 
used is the reliability test, normality test, homogeneity test, N-Gain test, and also the Wilcoxon test. Based on 
the results of the Wilcoxon test analysis on the pre-test and post-test data for the experimental group, it 
showed a sig (2-tailed) value of 0.001 <0.05, which means that there was a significant difference between 
before learning was carried out and after learning was carried out using Kahoot! media. !. It can be concluded 
that the learning media Kahoot! (X) has a significant effect on the learning outcomes of class XII IPS 1 MAN 1 
Lamongan on the basic concepts of accounting (Y). 
Keywords: : innovative learning media, Kahoot! application, learning outcomes 
 

ABSTRAKSI 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media pembelajaran 
Kahoot! dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XII IPS 1 MAN 1 
Lamongan. Subjek penelitian ini adalah 24 siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Lamongan tahun pelajaran 
2022/2023. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain one group pre-test post-test 
design. Teknik analisis hasil penelitian yang digunakan adalah uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, 
uji N-Gain, dan juga uji Wilcoxon. Berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon pada data pre-test dan post-test 
kelompok eksperimen menunjukkan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,001 < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan 
yang signifikan antara sebelum dilaksanakan pembelajaran dan setelah dilaksanakan pembelajaran yang 
memanfaatkan media Kahoot!!. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Kahoot! (X) memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Lamongan pada materi konsep dasar 
akuntansi (Y). 
Kata kunci:   Media pembelajaran inovatif, Kahoot! aplikasi, hasil belajar 
 
 
 

PENGEMBANGAN LKS EKONOMI BERBASIS MODEL PEMBELAJARAN STAD 

PADA MATERI JURNAL UMUM DAN KHUSUS AKUNTANSI  

 

Yekti Handayani 

 
 

ABSTRACT 
This study aims to generate Student Activity Sheet (LKS) based Learning Model Student Team Achievement 
Divisions (STAD) to improve learning outcomes in study subjects Economics Accounting material class XII 
SMA / MA. LKS feasibility review of aspects of the feasibility of the contents, aspects of language, presentation 
aspects, and aspects kegrafikan, so it can be used to improve student learning outcomes. 
This study is a Research and Development (R & D). development is carried out with reference to the 4-D 
model of the phases of Definition, Design, Development, and Dissemination. Test subjects involving experts 
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both materials, media, economics teacher, colleague or early trials to determine the level of legibility 
worksheets in class XII-IPS MA State Lamongan some 10 people. 
Collecting data using a questionnaire which is a validation LKS of media experts, subject matter experts, 
teachers and peers as well as a questionnaire to test subjects crew readability level LKS by students of class 
XII-IPS, the results of the questionnaires were used to test the validity of LKS well as the appropriateness of 
the use as materials and models beajar. The results of the validation and the initial trials (legibility) were 
tabulated and then calculated the average score and judged by the criteria and were analyzed descriptively 
appropriateness and necessity of revision. 
The results showed that the worksheets that are developed in terms of the contents of the feasibility aspects, 
aspects of language, presentation aspects, and aspects of good kegrafikan according to media experts, 
subject matter experts, teachers, and peers overall "good" and eligible for use in the learning economy. 
Keywords:  Economics, Models, Learning, STAD 
 

ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan menghasilkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis Model Pembelajaran Student 
Team Achievement Divisions (STAD) untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pelajaran 
Ekonomi Akuntansi kelas XII SMA/MA. Kelayakan LKS ditinjau dari aspek kelayakan isi, aspek bahasa, aspek 
penyajian, dan aspek kegrafikan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D). Pengembangan dilakukan dengan mengacu 
pada model 4-D dari fase definition, design, development, dan diseminasi. Subyek uji coba melibatkan ahli 
baik materi, media, guru ekonomi, rekan kerja atau uji coba awal untuk mengetahui tingkat keterbacaan LKS 
di kelas XII-IPS MA Negeri Lamongan sejumlah 10 orang. 
Pengumpulan data menggunakan angket yang merupakan validasi LKS dari ahli media, ahli materi, guru dan 
teman sebaya serta angket untuk menguji tingkat keterbacaan LKS mata pelajaran oleh siswa kelas XII-IPS, 
hasil angket tersebut digunakan untuk menguji validitas LKS serta kesesuaian penggunaan sebagai bahan 
dan model beajar. Hasil validasi dan uji coba awal (keterbacaan) ditabulasikan kemudian dihitung skor rata-
ratanya dan dinilai berdasarkan kriteria serta dianalisis secara deskriptif kelayakan dan perlunya revisi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan ditinjau dari aspek kelayakan isi, aspek 
kebahasaan, aspek penyajian, dan aspek kegrafikan yang baik menurut ahli media, ahli materi, guru, dan 
teman sebaya secara keseluruhan “baik” dan memenuhi syarat. untuk digunakan dalam pembelajaran 
ekonomi. 
Kata kunci:   Ekonomi, Model, Pembelajaran, STAD 
 
 

 

BEST-PRACTICES PENGGUNAAN MITHOLOGI PADA PEMBELAJARAN SEJARAH 
DI MAN 1 LAMONGAN 

 
Awam Roisa 

 
 

ABSTRACT 
History lessons in Indonesia have been taught from elementary to senior secondary level. Even so, learning 
history is generally only taught in the form of chronology and memorization. This causes boredom and 
boredom among students. This paper tries to share the author's experience in developing and using Mithology 
(Media Card Hero Based Logic & Educational Games) in learning history. The development of this media is 
intended to make learning in class more lively, interesting, and fun. Through Mithology, students are also 
introduced to national historical figures to increase their sense of nationalism and patriotism. Mithology (Logic-
Based Hero Card Media History lessons in Indonesia have been taught from elementary to senior secondary 
level. Even so, learning history is generally only taught in the form of chronology and memorization. This 
causes boredom and boredom among students. This paper tries to share the author's experience in 
developing and using Mithology (Media Card Hero Based Logic & Educational Games) in learning history. The 
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development of this media is intended to make learning in class more lively, interesting, and fun. Through 
Mithology, students are also introduced to national historical figures to increase their sense of nationalism and 
patriotism. Mithology (Logic-Based Hero Card Media & Educational Game) was developed in the form of a set 
of national hero character cards designed with an attractive appearance. The media development model in this 
paper refers to the 4-D development model which consists of the define, design, develop, and disseminate 
stages. The trial was conducted on 35 students of class X IPA 5 at MAN 1 Lamongan. This is done to test the 
feasibility and effectiveness of the media being developed. 
Keywords: Learning,History, Mythology, Nationalism 
 

ABSTRAKSI 
Pembelajaran sejarah di Indonesia sudah diberikan sejak dari satuan pendidikan tingkat dasar sampai tingkat 
menengah atas. Meskipun demikian, pembelajaran sejarah umumnya hanya diajarkan dalam bentuk kronologi 
dan hafalan. Hal ini menimbulkan kejenuhan dan kebosanan di kalangan siswa. Tulisan ini mencoba membagi 
pengalaman penulis dalam mengembangkan  dan menggunakan Mithologi (Media Kartu Hero Berbasis Logika 
& Game Edukasi) dalam pembelajaran sejarah. Pengembangan media ini dimaksudkan agar pembelajaran di 
kelas menjadi lebih hidup, menarik, dan menyenangkan. Melalui Mithologi, siswa juga dikenalkan dengan 
tokoh-tokoh sejarah nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Mithologi (Media Kartu 
Hero Berbasis Logika & Game Edukasi) dikembangkan dalam bentuk seperangkat kartu tokoh pahlawan 
nasional yang didesain dengan tampilan menarik. Model pengembangan media dalam penulisan ini mengacu 
pada model pengembangan 4-D yang terdiri dari tahap pendefinisian (define), perancangan (design), 
pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). Ujicoba dilakukan terhadap 35 siswa kelas X IPA 5 
di MAN 1 Lamongan. Hal ini dilakukan untuk menguji kelayakan dan efektivitas media yang dikembangkan. 
 Kata kunci: Pembelajaran, sejarah, Mithologi, Nasionalisme 
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ABSTRACT 

The Indonesian Muslim community rejects the government's new 

halal logo. This refusal caused uproar and controversy in society. 

This article aims to understand the public's rejection of the logo, 

which has officially passed since March 2022. The data for this 

article is taken from online news and social media related to the 

rejection comments submitted. This study found reasons for 

rejection in each cluster. First, the rejection among scholars 

occurred due to unclear halal, unclear designs, and undelivered 

messages. Second, rejection among politicians is caused by 

authority. Third, rejection among the general public is caused by 

tending to certain ethnic elements, wrong writing logic and can be 

read with words that have the opposite meaning and less beautiful 

logos compared to the previous logo. This study concludes that the 

rejection of the logo is not limited to the discourse of the logo as a 

product marker, but rather the suspicion of Muslims towards the 

government, which recently tends to marginalize Muslims, so that 

anything issued by the government for Muslims tends to experience 
controversy 

Keywords:   Resistance, Halal policy, Islamic symbols 

 

ABSTRAKSI 

Masyarakat Muslim Indonesia menolak logo halal baru yang 

dikeluarkan pemerintah. Penolakan ini membuat kegaduhan dan 

kontoversi di masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memahami 

penolakan masyarakat terhadap logo yang sudah resmi berlalu sejak 

Maret 2022.  Data tulisan ini diambil dari berita online dan media 

sosial yang berkaitan dengan komentar  penolakan yang 

disampaikan. Penelitian ini menemukan alasan penolakan pada 

masing-masing kluster. Pertama penolakan di kalangan ulama 

terjadi ketidak jelasan halal, desain yang kurang jelas, dan psean 

yang tidak tersampaikan. Kedua, penolakan di Kalangan politikus 

disebabkan oleh kewenangan. Ketiga, penolakan di kalangan 

masyarakat umum disebabkan oleh cenderung pada unsur etnisitas 

tertentu, logika penulisan yang salah dan bisa dibaca dengan kata 

yang mempunyai arti kebalikannya dan kekurang indahan logo 

dibandingkan dengan logo sebelumnya. Penelitian ini menyimpulan 

bahwa penolakan logo tidak sebatas wacana logo sebagai penanda 

produk, tetapi lebih pada adanya kecurigaan umat Islam kepada 

pemerintah yang belakangan lebih cenderung melakukan 

marjinalisasi umat Islam, sehingga apapun yang dikeluarkan 
pemerintah untuk umat Islam cenderung mengalami kontroversi. 

Kata kunci:    Resistence, Halal policy, Islamic Simbol 
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INTRODUCTION
Logo halal baru yang dikeluarkan 

pemerintah telah menimbulkan 
penolakan di kalangan masyarakat 
Muslim. Penolakan logo menjadi sesuatu 
yang kontra produktif dan akan 
berimplikasi menurunnya partisipasi 
masyarakat dalam mengurus kehalalan 
produk yang dihasilkan. Menurut Ismail 
Yustanto, setidaknya ada 39 tokoh yang 
membicarakan logo halal baru, sebanyak 
72% menyuarakan penolakan dan hanya 
18 % menerima. Di kalangan politisi juga 
terdapat sejumlah orang yang mengkritisi 
logo halal. Begitu juga di kalangan 
masyarakat umum. Dengan kata lain, 
logo baru tersebut ditolak dari berbagai 
lapisan masyarakat, Sebagaimana 
ditunjukkan oleh  (Azhari et al., 2018) 
penolakan masyarakat  terhadap 
kebijakan pemerintah dapat menghambat 
pelaksanaan kebijakanbaru dimaksud.   

Sejauh ini studi tentang logo 
menunjukkan beberapa kecenderungan: 
1) melihat logo pada sisi semiotik  (Kim & 
Lim, 2019; Septianto & Paramita, 2021; 
Tareen & Kinney, 2020)      kedua, 
implikasi logo pada produk  (César 
Machado et al., 2021; Chen & Bei, 2020; 
Kaur & Kaur, 2019; Morgan et al., 2021) . 
Sedangkan terkait halal logo tulisan yang 
ada lebih cenderung melihat pentingnya 
logo halal bagi umat Islam  (Al-Kwifi et 
al., 2020; Anam et al., 2018; Aqdas & 
Amin, 2020; Farah Hazween et al., 2019; 
Kawata et al., 2018; Soleh et al., 2019). 
Dari tulisan-tulisan yang sudah ada, 
belum nampak tulisan yang dari sisi 
kontroversi  penggunaan loga yang 
terjadi di masyarakat. 

Tulisan ini bertujuan melengkapi 
kekurangan dari studi tentang logo yang 
selama ini lebih cenderung melihat logo 
pada sisi semiotic dan peningkatan 
branding dan tidak melihat sisi 
kontroversi di masyarakat. Sejalan 
dengan ini tulisan juga diarahkan 
menjawab tiga pertanyaan: (a) bagaimana 

penolakan logo halal yang terjadi di 
kalangan masyarakat (b) faktor apa saja 
yang membuat seseorang melakukan 
penolakan terhadap logo (c) bagaimana 
implikasi penolakan logo terhadap 
sertifikasi halal di Indonesia. Dengan 
menjawab tiga pertanyaan tersebut 
diharapkan mampu memberikan 
penjelasan makna logo kepada 
masyarakat. 

Tulisan ini didasarkan pada suatu 
argument bahwa penolakan terhadap 
logo baru yang terjadi di masyarakat 
tidak dapat dipisahkan dari karakter 
hubungan antara negara dan masyarakat. 
Penolakan merupakan suatu refleksi 
rendahnya kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah. Penolakan juga 
terjadi akibat terbatasnya partisipasi 
masyarakat dalam memutuskan logo 
halal. Selain itu, kebijakan pemerintah 
selalu bersifat top down, sehingga 
partisipasi masyarakat menjadi terbatas. 

 
LITERATUR REVIEW 
A. Resistensi 

Sikap resistensi yang dilakukan 
masyarakat berhubungan erat dengan 
implementasi dari sebuah kebijakan yang 
dianggap bertentangan dengan panangan 
masyarakat (Purwoko, 2016; Prasetya & 
Komara, 2019). Talib et al. (2015) juga 
memperlihatkan bahwa resistensi dari 
masyarakat dan pengusaha dapat dilihat 
melalui regulasi produk halal yang 
ditetapkan pemerintah, melalui alasan 
kebermanfaatan yang tidak jelas, tingkat 
ketidakpastian yang tinggi, kebutuhan 
yang besar untuk melindungi keamanan, 
keberlangsungan, alasan politik, integrasi 
serta rasa ketidakpercayaan terhadap 
pemerintah mendorong kelompok 
tersebut untuk bersikap resistensi. 
Tieman (2013) juga mengatakan bahwa 
untuk mendaftarakan kehalalan suatu 
produk/jasa memerlukan prosedur 
birokrasi yang panjang, biaya yang lebih 
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banyak, dan menimbulkan kesulitan 
dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Selain itu, proses birokrasi yang tidak 
transparan juga membuka peluang 
terjadinya penyelewengan yang 
dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal 
sehingga memunculkan sikap resistensi 
oleh kelompok masyarakat (Sayekti, 
2014). di Indonesia resistensi terhadap 
institusi yang menjamin kehalalan 
sebuah produk, terjadi karena regulasi 
tersebut digunakan untuk melegitimasi 
struktur sosial dari pemerintah 
(Fikriawan, 2018). 

Istilah resistensi seringkali digunakan 
untuk mengungkapkan ketidaksetujuan, 
perlawanan, penentangan, dan suatu 
bentuk oposisi dari individu/kelompok 
terhadap suatu struktur dan legitimasi 
(Murphy, 2021). Resistensi menurut 
James C. Scott merupakan sebuah respon 
terhadap suatu perubahan kehidupan 
individu terutama saat 
individu/kelompok mengalami tekanan 
sehingga reaksi yang muncul berupa 
penolakan (Vinthagen & Johansson, 
2013). Foucault juga menegaskan bahwa 
di mana ada kekuasaan maka akan 
muncul resistensi di dalamnya (Niesche, 
2013). Sikap resistensi ini biasanya 
muncul dalam situasi dan kondisi yang 
mendesak seperti tekanan ekonomi, 
kondisi politik, hukum dalam merespon 
sebuah regulasi yang diterapkan di ranah 
publik dan dipengaruhi oleh nilai-nlai 
yang mereka percayai dalam memaknai 
sebuah regulasi dan realitas (Murphy, 
2021; Wildman et al., 2020; Greenberg et 
al., 2020). Sejalan dengan itu, Sukmana 
(2016) menunjukan beberapa bentuk 
resistensi yang dilakukan oleh 
individu/kelompok seperti: (1) Ridicule 
(ejekan); (2) Cooption (kooptasi); (3) 
Kontrol sosial secara formal; (4) Violence 
(kekerasan); (5) Silence (diam) yang 
diwujudkan dalam bentuk bahasa-bahasa 
maupun perilaku-perilaku yang simbolik.  
B. Halal Policy 

Halal merupakan sesuatu yang 
didalamnya tidak terkandung unsur 
maupun bahan yang dikatakan haram 
atau dilarang untuk dikonsumsi oleh 
umat Islam dan dalam pengolahannya 
dilakukan sesuai dengan syariat Islam 
(Dini Wahyuni & Nurul Arfidhila, 2019). 
Produk-produk halal antara lain halal food 
yang berisi makanan dan minuman halal 
dimana penggunaan bahan dan cara 
pengolahan memenuhi syariat Islam, 
halal cosmetic merupakan produk 
kosmetik yang diperhatikan kandungan 
bahan dan higienitas pembuatannya, dan 
halal tourism yang  berisi aktivitas hiburan 
seperti pariwisata yang ramah Muslim 
(Ceha, 2018; Battour et al., 2021; 
Nursalwani et al., 2021; Derasit et al., 
2020).  Suatu produk dapat diketahui 
kehalalannya dari pelabelan yang 
ditempel pada kemasan produk yang 
dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi 
halal. Label yang ditempel juga disertai 
informasi terkait bahan yang terkandung 
dalam suatu produk (Bottoni, 2020; 
Wahyuni et al., 2021). Pelabelan halal 
ditunjukkan penempelan sebuah logo 
berbahasa Arab atau bahasa setempat 
yang sama-sama mengandung arti halal 
sangat penting bagi umat atau negara 
mayoritas Muslim dalam menjamin 
kebutuhan konsumsinya (M. A. 
Muhammad et al., 2020). 

Dalam pembentukan maupun 
penerapan kebijakan halal selalu 
memiliki kendala yang pada gilirannya 
menjadi masalah dan menghambat cara-
cara alternatif untuk mencari jalan keluar 
atas suatu permasalahan (Persson, 2015; 
Siddiqui et al., 2021). Di negara-negara 
Asia Timur yang cenderung lebih maju, 
kendala kebijakan halal menurut He 
(2020) justru hadir dari aktivitas 
industrialisasi yang dipromosikan. 
Kendala-kendala tersebut muncul dalam 
dua proses politik yang paralel yakni 
munculnya kelompok kepentingan 
ekonomi yang mampu menentang negara 
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dan hadirnya kelas menengah yang 
mendorong transisi demokrasi (He, 2020). 
Dalam konteks produk halal, kebijakan 
pemerintah tertuang dalam 
penyelenggaraan sertifikasi halal yang 
dimandatkan pada LPPOM MUI sejak 
2001 (Sayekti, 2014). Dalam realisasinya, 
kebijakan tersebut menghadapi kendala 
pada alur sertifikasi yang panjang dan 
birokratis dan tidak transparansinya 
kinerja pihak atau lembaga yang 
mengatur, sehingga membuka peluang 
terjadinya penyelewengan yang berujung 
pada tidak tercapainya tujuan dari 
kebijakan halal tersebut (Sayekti, 2014).  
C. Islamic Symbol 

Gagasan mengenai simbol sudah ada 
sejak zaman kuno. Kata simbol berasal 
dari bahasa Yunani kuno yaitu 
𝜎𝜐𝜇𝛽𝛼𝜆𝜆𝜀𝜄𝜈 memiliki arti sebagai satukan 
(gabung dalam satu unit), gabung, 
terjalin, tambahkan, lampirkan (kata 
kerja); tanda atau slogan (kata benda) 
(Barsalou, 1999; Fjær et al., 2021; 
Rosendaal & Reitsma, 2017). Tanda dan 
simbol menjadi elemen yang penting 
dalam dimensi keagamaan dan nasional 
dari ruang komunikatif. Simbol adalah 
manifestasi realitas yang bersifat mandiri, 
yang tidak dapat dibuat sewenang-
wenang dan merupakan produk 
kehidupan serta kesadaran kolektif dari 
kelompok masyarakat. Oleh karena itu, 
semakin banyak makna yang dimiliki 
simbol maka semakin dalam isi sebuah 
simbol (Ridwan & Zain, 2021). Simbol 
juga dapat didefinisikan sebagai jumlah, 
bentuk, dan organisasi yang bergeser 
atau sebagai objek yang berada dalam 
keadaan superposisi. Ketika simbol dari 
berbagai tingkatan ditempatkan dalam 
urutan hierarkis, seseorang dapat melihat 
dua kelas yang terurut seperti dua dunia 
yang berbeda yaitu dunia objek yang 
disebut tanda dan dunia objek yang 
dapat mewakili maknanya (Akaka et al., 
2014). 

Suatu simbol agama merujuk pada 
suatu sistem nilai yang disimbolkan atau 
sekumpulan makna yang secara langsung 
memiliki fungsi untuk menunjukkan 
baik, buruk, boleh, dan tidak boleh yang 
memiliki fungsi sebagai pemberi sinyal 
terhadap nilai maupun norma yang 
diberlakukan dalam suatu agama (Akbari 
et al., 2018; Hayati & Lolytasari, 2019). 
Selain itu, simbol keagamaan juga 
memiliki fungsi kognitif yaitu dalam 
kasus-kasus tertentu dapat membantu 
seseorang untuk menyelesaikan situasi 
yang sulit secara subyektif dengan 
memanfaatkan kapasitas interpretasinya 
terhadap nilai dari simbol tersebut. 
Dengan kata lain, simbol adalah ruang 
tertentu yang memungkinkan seseorang 
untuk memodelkan interelasi 
strukturalnya untuk pengaplikasian 
norma-norma keagamaan (Guizzardi, 
2014; Rajalakshmi & Adaikalaraj, 2016). 
Simbol keagamaan memiliki dua sifat 
yaitu dapat dimanipulasi sebagai entitas, 
dan mampu merepresentasikan sesuatu 
makna tertentu. Sebagaimana penerapan 
simbol dalam produk halal merupakan 
bentuk penamaan sesuatu atau 
pelambangan sebagai pengingat 
(Thomas, 1939), seperti penetapan simbol 
halal pada produk makanan dan pakaian 
(Ghadikolaei, 2016).. 

 
 
METHODE 

Data tulisan ini diambil dari media 
online, baik berupa media on line koran, 
twitter dan you tube. Data online dipilih 
karena saat ini masih dalam kondisi 
pandemic Covid-19 sehingga 
menyulitkan untuk melakukan 
wawancara secara langsung. Selain itu, 
data on line lebih memungkinkan 
mendapatkan data yang lebih banyak. 
Informasi dari on line diseleksi 
berdasarkan tema sesuai dengan fokus 
penelitian.  



 

1088 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora Vol. 6, No. 02 Juli – Desember 2022 

Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian kualitatif, dengan 
menggunakan dokumen yang dimuat 
dalam media on line dalam kurun bulan 
Maret sampai dengan April tahun 2022. 
Komentar dan argument yang 
disampaikan pada bulan tersebut 
memang lebih banyak, karena bertepatan 
dengan isu peluncuran label halal baru 
oleh pemerintah. 

Sumber informasi berupa 
pemberitaan dan komentar yang dimuat 
media on line. Informasi on line 
diklasifikasi dalam tiga kalangan, yaitu 
kalangan ulama, kalangan politikus dan 
kalangan masyarakat umum. Pemilihan 
ini didasarkan pada peran ketiga 
kalangan tersebut sangat besar dalam 
kehidupan di masyarakat. Pemilihan 
masing-masing kalangan didasarkan 
pada komentar penolakan pada logo 
halal baru. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan pengumpulan data online. Data 
yang ada diklasifikasi berdasarkan 
kelompok yang menjadi unit analisis, 
kemudian dilakukan identifikasi sesuai 
dengan kebutuhan analisis data.   

Analisis data dilakukan melalui 3 
tahap sebagaimana ditunjukkan miles et. 
al (2014) dimulai dari reduksi data, 
display data dan diakhiri dengan 
verifikasi data. Analisis dilakukan 
dengan metode interpretasi yakni 
Interpretasi dilakukan melalui proses 
restatemen atas data dengan cara 
mengutip kembali hasil temuan dalam 
tabel. Deskripsi dilakukan dengan 
membangun pola kecenderungan antara 
data, dan terakhri dilakukan interpretasi 
atas data-data yang ditemukan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KAJIAN PUSTAKA 

 
Gambar dari sumber digital. 

 

A. Resistensi di Kalangan Ulama 
Penolakan logo halal baru tidak 

hanya terjadi di kalangan masyarakat 
umu, tetapi juga di kalangan para ulama. 
Penolakan para ulama dapat 
digambarkan pada data berikut:  

 
Tabel 1 

Kontroversi para Ulama 
No Nama Pendapat Coding Sumber 

1 Anwar 
Abbas 

Banyak 
orang 
nyaris 
tidak lagi 
tahu itu 
adalah 
kata 
halal 
dalam 
bahasa 
Arab 
karena 
terlalu 
mengede
pankan 
kepentin
gan 
artistik, 
 
 

Tulisan 
tidak 
terbaca 

https://nasio
nal.kompas.co
m/read/2022
/03/15/06235
791/fakta-
fakta-logo-
halal-
indonesia-
yang-tuai-
kontroversi-
bentuk-
makna-dan-
masa?page=all 

     

2 Felix 
Siauw 

Dari segi 
desain, 
lebih 
kepada 
nilai 
politis 
ketimban
g fungsi 
Dari segi 
pentingn
ya, 
nggak 
penting 
ganti log
o, tapi 
sarat 
kepentin
gan. 
 

Pesan 
tidak  
jelas 

https://seput
artangsel.pikir
an-
rakyat.com/n
asional/pr-
143967678/ke
menag-
umumkan-
logo-halal-
baru-felix-
siauw-lebih-
ke-politis-
ketimbang-
fungsi 

3 Adi 
Hidayat 

"Ini 
bukan 

Pesan 
tidak jelas 

https://kabar
banten.pikiran

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/06235791/fakta-fakta-logo-halal-indonesia-yang-tuai-kontroversi-bentuk-makna-dan-masa?page=all
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/tag/logo
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/tag/logo
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143967678/kemenag-umumkan-logo-halal-baru-felix-siauw-lebih-ke-politis-ketimbang-fungsi
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
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perkara 
seni, ini 
bukan 
perkara 
filosofi, 
Ini 
masalah 
syariat 
yang 
harus 
terang, 
masalah 
syariat 
yang 
halus 
jelas. Ini 
bukan 
persoala
n halal di 
Indonesi
a tidak 
halal di 
tempat 
lain, 
bukan 
persoala
n 
menggab
ungkan 
berbagai 
adat 
istiadat, 
ini 
ketentua
n syariat 
yang 
harus 
terjabark
an 
dengan 
sempurn
a di 
masyara
kat, 

-
rakyat.com/sy
iar/pr-
593996931/ra
mai-logo-
halal-baru-
begini-yang-
disampaikan-
ustadz-adi-
hidayat?page=
3 
 

4 Asrorun 
Niam 

"Idealnya 
ada 
diskusi 
publik 
terhadap 
pelbagai 
kepentin
gan. 
Misal 
dengan 
teman-
teman 
pegiat 
halal, 
seniman, 
dan ahli-
ahli di 
bidangny
a," 
"Sebagai 
kebijakan 
publik, 
tentu 
idealnya 
menyera
p aspirasi 
publik 
yang 
hidup di 

Pelibatan 
Publik 

https://www.
cnnindonesia.c
om/nasional/
2022031818434
0-20-
773363/mui-
minta-
kemenag-
serap-aspirasi-
banyak-pihak-
soal-label-
halal 
 

tengah 
masyara
kat. 
Mempert
imbangk
an aspek 
filosofis, 
yuridis 
dan 
sosiologi
s, 
 

Sumber: Diolah dari beberapa web online. 

 

Tabel 1 di atas menunjukkan ada tiga 
kecenderungan penolakan yang 
diberikan ulama. Pertama, disebabkan 
oleh karena logo tersebut menggunakan 
tulisan bahasa Arab yang tidak jelas 
keterbacaannya. Ketidakjelasan tulisan 
Arab tersebut bisa menyebabkan 
kesalahan dalam pemaknaan dan akan 
menyebabkan kesalahan dalam 
menerapkan sebagai penanda. Anwar 
Abbas (2022)  menyatakan: banyak orang 
nyaris tidak lagi tahu itu adalah kata 
halal dalam Bahasa Arab, karena terlalu 
mengedepankan artistik”. Tulisan halal 
yang ditulis dengan menggunakan khat 
Kufi yang berbentuk garis-garis kaku 
secara sepintas tidak menunjukkan 
tulisan Bahasa Arab, sebab tulisan 
tersebut tidak akrab dikenal banyak 
orang. Sekalipun ada yang mengerti 
bahwa itu Bahasa Arab, tetapi secara 
sepintas akan terbaca seperti “halaka” 
yang artinya celaka atau malapetaka atau 
juga ada yang membaca “haram”, 
walaupun di bawah tulisan tersebut 
terdapat tulisan “halal Indonesia’. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
tulisan arab pada logo tersebut masih 
sulit dibaca orang.  

Kedua, pesan yang disampaikan 
dalam logo halal tidak jelas. Pesan pada 
logo yang tidak tersampaikan dengan 
jelas kepada para stake holder menjadi 
kehilangan makna. Menurut Felix Siau 
(2020). Dari segi desain, lebih kepada 
nilai politis ketimbang fungsi “dari segi 
pentingnya, nggak penting ganti logo, 
tapi sarat kepentingan”. Senada dengan 

https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-593996931/ramai-logo-halal-baru-begini-yang-disampaikan-ustadz-adi-hidayat?page=3
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318184340-20-773363/mui-minta-kemenag-serap-aspirasi-banyak-pihak-soal-label-halal
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/tag/logo
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itu, Adi Hidayat (2020) juga 
mengomentari “"Ini bukan perkara seni, 
ini bukan perkara filosofi, Ini masalah 
syariat yang harus terang, masalah 
syariat yang halus jelas. Ini bukan 
persoalan halal di Indonesia tidak halal di 
tempat lain, bukan persoalan 
menggabungkan berbagai adat istiadat, 
ini ketentuan syariat yang harus 
terjabarkan dengan sempurna di 
masyarakat,”.  Logo halal tersebut 
dimaksudkan untuk menyampaikan 
pesan kepada masyarakat bahwa produk 
yang diberikan logo adalah produk yang 
sudah memalui proses pemeriksaan, baik 
dari sisi ingredian dan prosesnya. Dengan 
kata lain produk tersebut tidak 
mengandung bahan-bahan yang najis 
atau diharamkan dan prosesnya juga 
tidak tercampur dengan sesuatu. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa 
penolakan yang terjadi di kalangan 
ulama karena ulama membaca pesan 
yang disampaikan tidak jelas ditangkap 
oleh umat Islam. 

Ketiga, logo baru yang dikeluarkan 
dianggap kurang melibatkan publik dan 
menyerap aspirasi masyarakat. Asrorun 
Niam (2020) mengayakan “sebagai 
kebijakan publik, tentu idealnya 
menyerap aspirasi public yang hidup di 
tengah-tengah masyarakat. 
Mempertimbangkan aspek filosofis, 
yuridis, dan sosiologis. Dengan kata lain, 
sebagai lembaga publik dan kebijakan 
digunakan untuk masyarakat banyak, 
maka dalam pembuatan logo halal, perlu 
mendengarkan masukan dari semua 
stake holders. 
B. Resistensi di Kalangan Politisi 

Resistensi terhadap logo halal yang 
dikeluarkan pemerintah juga terjadi di 
kalangan politisi. Resisntensi yang 
muncul dapat dilihat pada tabel berikut 
No Nama Pendapat Coding Sumber 

1 Hidaya
t Nur 
Wahid 
(Politisi 
PKS) 

logo 
yang 
sekarang 
tidak 
mudah 

Desain 
tidak jelas 

https://vo
i.id/berita
/147092/l
abel-halal-
baru-tuai-

dibaca, 
juga 
tidak 
lazim. 
Apalagi 
warnany
a ungu 
yang 
tidak 
secara 
umum 
dipahami 
sebagai 
simbol 
agama 
Islam.  

kontrovers
i-pks-
sarankan-
kemenag-
kembali-
gunakan-
logo-halal-
mui 

2 Effendy 
Choirie 
(politisi 
Nasde
m) 

Terkait 
dengan 
logo 
halal itu 
kan 
sederhan
a, kalau 
logonya 
kurang 
bagus, 
kurang 
manis ya 
diubah 
saja lah. 
Kan 
gampang 
saja, 
Supaya 
tidak 
terjadi 
kontrove
rsi, 
diubah 
saja 
sesuai 
dengan 
kaidah-
kaidah 
yang ada 
dan 
sesuai 
dengan 
aturan 
serta 
keingina
n publik. 
Tulisan 
halalnya 
yang 
lebih 
jelas lagi, 

Desain 
tidak jelas 

https://m
erahputih.
com/post
/read/log
o-halal-
tuai-
kontrovers
i-gus-choi-
sarankan-
diubah-
lagi-
sesuai-
keinginan-
publik 
 
 

3 Juwaini 
Jazuli 
(politisi 
PKS) 

Label 
halal 
baru 
yang 
dibuat 
BPJPH 
Kemente

Kurang 
informatif 

https://w
ww.cnnin
donesia.co
m/nasiona
l/20220314
134625-20-
770903/pk

https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://voi.id/berita/147092/label-halal-baru-tuai-kontroversi-pks-sarankan-kemenag-kembali-gunakan-logo-halal-mui
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://merahputih.com/post/read/logo-halal-tuai-kontroversi-gus-choi-sarankan-diubah-lagi-sesuai-keinginan-publik
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
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rian 
Agama 
justru 
kontrapr
oduktif 
bagi 
upaya 
memban
gun 
kepercay
aan 
publik 
melalui 
peningka
tan 
kualitas 
penyelen
ggaraan 
jaminan 
produk 
halal 
bagi 
masyara
kat 
khususn
ya 
konsume
n muslim 
di 
Indonesi
a. 

s-logo-
halal-baru-
kontrapro
duktif-
dan-tak-
cukup-
beri-
kejelasan 
 
 

4 Fadli 
Zon 
(Politisi 
Gerindr
a) 

"Seharus
nya 
tulisan 
“Halal” 
bisa 
terbaca 
jelas 
(informat
if) n 
bukanka
h ada 
kaidah 
dlm 
penulisa
n 
kaligrafi? 
Krn itu 
logo 
“Halal” 
di 
seluruh 
dunia 
tetap 
jelas 
bahasa 
Arabnya, 
dg brand 
warna 
hijau," 

Kurang 
informatif 

https://w
ww.pikira
n-
rakyat.com
/nasional/
pr-
013972262
/fadli-zon-
kritik-
logo-halal-
seharusny
a-jelas-
bahasa-
arab-
dengan-
brand-
warna-
hijau 

5 Arvind
o 
Norviar 
(ketua 
Partai 

Janganla
h atas 
nama 
agama, 
lalu 

Perdebata
n 
Kewenaga
n 

https://po
litik.rmol.i
d/read/20
22/03/14/
526846/pa

Rakyat) kemudia
n rakyat 
dikapitali
sasi 
begitu. 
Label 
halal 
mungkin 
baik niat 
awalnya, 
tapi bisa 
berubah 
menjadi 
prosedur 
marketin
g di 
negara 
yang 
menganu
t pasar 
bebas 
seperti 
Indonesi
a ini 
Saya 
justru 
menenga
rai, 
jangan-
jangan 
MUI dan 
Kemenag 
hanya 
berdebat 
tentang 
siapa 
yang 
paling 
berhak 
mengkap
italisasi 
rakyat 
atas 
nama 
agama 
dengan 
label 
halal 

rtai-
rakyat-
perdebata
n-logo-
halal-tak-
ubahnya-
upaya-
kapitalisas
i-umat-
islam 
 

6 Ahmad 
(DPR 
Partai) 
Demok
rat 

Label 
Halal 
yang dari 
MUI itu 
sudah 
sangat 
jelas, 
tidak ada 
perdebat
an 
selama 
ini. 
Lagian 
apa sih 
urgensin
ya? 
Menggan

Perdebata
n 
kewenang
an 

https://po
ntas.id/20
22/03/16/
soal-logo-
halal-
komisi-
viii-
kembali-
kritik-
menag-
serahkan-
saja-ke-
mui/ 
 
 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220314134625-20-770903/pks-logo-halal-baru-kontraproduktif-dan-tak-cukup-beri-kejelasan
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://politik.rmol.id/read/2022/03/14/526846/partai-rakyat-perdebatan-logo-halal-tak-ubahnya-upaya-kapitalisasi-umat-islam
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
https://pontas.id/2022/03/16/soal-logo-halal-komisi-viii-kembali-kritik-menag-serahkan-saja-ke-mui/
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ti logo 
Halal itu 
butuh 
biaya 
besar 
termasuk 
untuk 
sosialisas
inya. 
Harusny
a menag 
cari 
kegiatan 
lain yang 
bermanfa
at untuk 
pembang
unan 
ummat. 
Itu yang 
harus 
dipikirka
n, 

     

Sumber: Diolah dari berbagai 
pemberitaan online. 
 

Dari tabel 2 di atas menggambarkan 
terdapat tiga isu yang menjadi penolokan 
dari kalangan politisi. Pertama, desain 
logo halal dianggap tidak jelas, Hidayat 
Nurwahid (2022), politisi Parta 
Keadalilan Sejahtera mengatakan bahwa 
logo yang ada saat ini dianggap tidak 
mudah dibaca dan tidak lazim, sebab 
menggunakan warna yang tidak identik 
dengan umat Islam. Warna yang 
diidentikkan dengan umat Islam adalah 
warna hijau bukan warna ungu. Dengan 
ungkapan lain, warna ungu yang 
digunakan pada logo halal tidak 
menggambarkan keislaman, karenanya 
dianggap menyalahi kelaziman yang 
selama ini ada. Ungkapan ijo royo-royo 
misalnya menggambarkan politisi 
kalangan umat Islam yang mulai banyak 
memegang peranan dalam pemerintahan 
Indonesia. Jadi, warna logo tidak berdiri 
sendiri, tetapi mengandung makna yang 
terkandung di dalamnya. 

Kedua, logo halal terkesan kurang 
informatif, sehingga meninbulkan 
kontradiksi di masyarakat. Juawini 
mengatakan (2022) “Label halal baru 

yang dibuat BPJPH Kementerian Agama 
justru kontraproduktif bagi upaya 
membangun kepercayaan publik melalui 
peningkatan kualitas penyelenggaraan 
jaminan produk halal bagi masyarakat 
khususnya konsumen muslim di 
Indonesia.” Ungkapan tersebut 
menegaskan bahwa label halal yang 
kurang dipahami masyarakat, akan 
menimbulkan sikap acuh dimasyarakat 
dan enggan untuk mengurus sertifikasi 
halal, sehingga akan menurunkan 
ketidak percayaan kepada pemerintah. 

Ketiga, penolakan terjadi karena 
persoalan peralihan kewenangan, 
tetaptnya peralihan kewenangan 
pengurusan sertifukasi halal dari Majelis 
Ulama Indonesia ke PBJPH. Ahmad 
(2022), Politisi Partai Demokrat, 
berkomentar bahwa label Halal yang 
dikeluarkan MUI sudah sangat jelas, 
sehingga tidak membutuhkan perubahan 
lagi. Perubahan logo itu kehilangan 
urgensinya, di samping juga akan 
menghasikan biaya yang besar, sebab 
tidak hanya mencakup pembuatan label 
tetapi jug amensosialisasikan kepada 
masyarakat. Lebih dari itu, Arvindo 
Noviar (2022), politisi Partai Rakyat, 
menyatakan; “Janganlah atas nama 
agama, lalu kemudian rakyat 
dikapitalisasi begitu. Label halal 
mungkin baik niat awalnya, tapi bisa 
berubah menjadi prosedur marketing di 
negara yang menganut pasar bebas 
seperti Indonesia ini”. 
C. Resistensi di Kalangan Masyarakat 

Penolakan terhadap logo halal yang 
terjadi di kalangan masyarakat umum, 
dicurahkan dalam media social twitter. 
Wardani (2022, Maret, 15) lebih dari 
50.000 cuitan warganet dan menjadi 
ternding topik. Penonalakan yang terjadi 
berupa komentar-komentar yang 
menunjukkan nada-nada penolakan dan 
ketidaksukaan pada logo baru tersebut. 
Adapun gamabaran penolakan 
sebagaimana pada tabel berikut: 
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Tabel 3 
Kontroversi di Kalangan Masyarakat 
N
o 

Nama  Pendapat Coding Sumber 

1 Iwan 
Januar 

Tanda 
desaian itu 
dibuat tanpa 
konsep 
komunikasi 
visual yang 
baik. Ada 
kesan asal 
beda, asal 
nusantara, 
faktanya jawa 
sentris. 
Padahal 
Islam di 
Indonesia 
bukan hanya 
jawa. 

Etnisitas https://twit
ter.com/iwa
njanuarcom 
 

2 Jumia
nto 

Masalah logo 
halal baru, 
tak usah kau 
giring ke 
Etnis tertentu 
Zonk 

Etnisitas https://twit
ter.com/jum
ianto_RK 
 

3 Rezza 
Artha 

Logo halal 
adalah 
sebuah seal 
atau stemple 
pengesahan 
atas hasil uji 
terhadap 
materi 
(ingrediens) 
terkait 
kehalalannya. 
Oleh karena 
itu, wujudnya 
harus terlihat 
resmi dan 
tegas bukan 
nyeni atau 
arts. 

Estetis https://ww
w.portal-
islam.id/202
2/03/surat-
terbuka-
menolak-
logo-halal-
baru.html 
 

4 Omon
g-
omon
g  
Media 
@omo
ngom
ong 

Logo halal 
yang baru 
juga bisa jadi 
pelajaran baik 
untuk orang-
orang yang 
diluar jawa, 
bahwa 
meskipun ibu 
kota negara 
nanti pindah 
ke 
Kalimantan, 
Indonesia 
tetap 
berpusat di 
Jawa dan 
sekitarnya. 

Politis https://twit
ter.com/om
ongomongc
om/status/
15035292787
17435905 
 

5 Q. 
Farid 

Kalau ditanya 
gimana logo 
yang bagus? 
Say abukan 
ali desain 
hgrafois. Tapi 
sependek 
pengetahuan 
saya, logo 

Estetis https://twit
ter.com/jilul
isme 
 

halal baik 
huruf araba 
tau latin 
harus mudah 
dibaca. Selain 
itu, logo 
harus mudah 
diaplikasikan 
ke dalam 
berbagai 
warna dan 
kemasan, 
kalau ungu 
dan tipis 
begini akan 
susah di -
notice. 

6 Nazlir
a 
@Volo
senad
ya 

Maaf  saya 
menolak 
percaya logo 
halal baru, 
karena saya 
khawatir 
recruitmen  
pegawai 
BPJH diambil 
dari 
Jumereka 

Politis https://twit
ter.com/Val
osenadya1 
 

Sumber: Diolah dari berbagai rujukan 
 

Tabel 3 di atas memberikan 
penjelasan bahwa terdapat tiga 
kecenderungan penolakan yang terjadi di 
kalangan masyarakat umum. Pertama, 
penolakan terjadi karena logo halal lebih 
menonjilkan etnisitas tertentu. Iwan 
menyatakan bahwa logo yang ada dibuat 
tanpa konsep visualisasi yang baik, logo 
tersebut terkesal asal beda dan asal 
nusantara, padahal faktnya leboh pada 
jawa sentris, bukan nusantara. Hal 
senada juga dikemukakan oleh Junto 
masalah logo halal tidak boleh dibawah 
kepada etnis tertentu. Dengan kata kain, 
bahwa bentuk gunungan dalam logo 
halal lebih bermakna pada etnisitas 
tertentu dalam hal ini jawa. Logo yang 
menonjolkan etnisitas menimbulkan 
kecemberuan kepada daerah lain yang 
tidak terwakili. Sebagai reaksi terhadap 
etnisitas jawa tersebut muncul memey 
logo halal dengan menggunakan latar 
belakangan kekhasan daerah, seperti logo 
halal dengan logo dengan bentuk rumah 
gadang, logo halal dengan diapit dua 
senjata rencong Aceh dan logo halal 
berbentuk perahu pinisi bugis, logo halal 
dengan berbentuk Monas Jakarta dan 

https://twitter.com/iwanjanuarcom
https://twitter.com/iwanjanuarcom
https://twitter.com/iwanjanuarcom
https://twitter.com/jumianto_RK
https://twitter.com/jumianto_RK
https://twitter.com/jumianto_RK
https://www.portal-islam.id/2022/03/surat-terbuka-menolak-logo-halal-baru.html
https://www.portal-islam.id/2022/03/surat-terbuka-menolak-logo-halal-baru.html
https://www.portal-islam.id/2022/03/surat-terbuka-menolak-logo-halal-baru.html
https://www.portal-islam.id/2022/03/surat-terbuka-menolak-logo-halal-baru.html
https://www.portal-islam.id/2022/03/surat-terbuka-menolak-logo-halal-baru.html
https://www.portal-islam.id/2022/03/surat-terbuka-menolak-logo-halal-baru.html
https://www.portal-islam.id/2022/03/surat-terbuka-menolak-logo-halal-baru.html
https://www.portal-islam.id/2022/03/surat-terbuka-menolak-logo-halal-baru.html
https://twitter.com/omongomongcom/status/1503529278717435905
https://twitter.com/omongomongcom/status/1503529278717435905
https://twitter.com/omongomongcom/status/1503529278717435905
https://twitter.com/omongomongcom/status/1503529278717435905
https://twitter.com/omongomongcom/status/1503529278717435905
https://twitter.com/omongomongcom/status/1503529278717435905
https://twitter.com/jilulisme
https://twitter.com/jilulisme
https://twitter.com/jilulisme
https://twitter.com/Valosenadya1
https://twitter.com/Valosenadya1
https://twitter.com/Valosenadya1
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masih banyak lainnya. Jadi penonjolan 
etnisitas tertentu dalam logo halal 
menimbulkan reaksi dikalangan 
masyarakat. 

 
Gambar diambil dari sumber online. 

Kedua, penolakan terjadi disebabkan 
logo terkesan hanya menunjukkan estetis 
saja dan mengabaikan kaidah penulisan 
Bahasa Arab. Kesalahan kaidah dalam 
penulisan menjadi sesuatu yang kontra 
produktif, mengingat di Indonesia 
banyak sekali orang-orang yang pakar 
dalam bidang kaligrafi dan penulisan 
Bahasa Arab. Kesalahan kaidah tersebut 
misalnya huruf lam diakhir kata karena 
diberikan tambahan garis ke atas, karena 
menyesuaikan desaian lebih terbaca 
“halaka” dinbadingkan “halal”. Jadi, 
kepatutan pada kaidah penulisan Bahasa 
Arab penting diperhatikan daripada 
sekedar estetis saja. Q. Farid dalam 
komentarnya mengatakan “Kalau 
ditanya gimana logo yang bagus? Say 
abukan ali desain hgrafois. Tapi 
sependek pengetahuan saya, logo halal 
baik huruf araba tau latin harus mudah 
dibaca. Selain itu, logo harus mudah 
diaplikasikan ke dalam berbagai warna 
dan kemasan, kalau ungu dan tipis begini 
akan susah di-notice.”. 

Ketiga, terdapat makna politik dalam 
pembuatan logo. Logo tersebut 
menunjukkan superioritas jawa 
dibandingkan dengan daerah lainnya. 
Logo tersebut dimaknai secara politis 
bahwa sekalipun ibu kota negara pindah 
ke Kalimantan, tetapi pusat 
pemerintahan yang sebenarnya tetap 
berada di Jawa dan sekitarnya. Selain itu, 
ada juga masyarakat yang memaknai 

pada proses perekrutan pegawai dan 
semua perangkat yang hanya akan 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu. 
Dengan demikian logo yang dibuat 
secara politis, akan menyulitkan untuk 
diterima oleh seluruh umat Islam. 
 
DISCUSSION 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
resistensi logo halal yang terjadi di 
kalangan umat Islam dapat 
dikelompokkan dalam tiga kalangan. 
Pertama, kalangan ulama dengan 
kontroversi yang tetjadi pada ketidak 
jelasan tulisan halal, kekaburan desain 
logo, dan ketidaksampaian pesan. Kedua, 
Kontroversi di kalangan politisi terjadi 
pada persoalan substansi, proses jaminan 
kehalalan dan pelibatan semua kalangan. 
Ketiga, kontroversi di kalangan 
masyarakat umum terjadi pada aspek 
etnisitas, logis dan politis. Ini dapat 
dimaknai bahwa berbagai kalangan yang 
ada berbeda-beda dalam menanggapi 
persoalan logo halal baru sesuai dengan 
kemampuan menangkap makna pada 
logo. Selain itu, penolakan terjadi karena 
logo halal yang baru tidak memuat 
unsur-unsur logo halal yang mudah 
dipahami masyarakat. Menurut Ahmad 
(2022, Maret, 15), terdapat 4 standar logo 
halal yang ada dalam semua logo halal 
dunia; 1) tulisan kata halal yang bisa 
dibaca dengan jelas, 2) penggunaan 
dominasi warna hijau, 3) terdapat 
ornament keislaman seperti bulan sabit, 
atau mizaik Islam, 4) terdapat nama 
negara. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
apa yang dikemukakan oleh Murphy 
(Murphy, 2021b) yang mengatakan 
bahwa penolakan terhadap sesuatu bisa 
terjadi karena bertentangan dengan nilai-
nilai yang telah mereka percayai. Dengan 
kata lain, logo halal yang lama dianggap 
lebih familiar dan sudah dianggap cukup 
sebagai penanda halal di Indonesia.   

Temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa penolakan terjadi disebabkan tiga 
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Faktor: Pertama, faktor triger yang 
memantik penolakan. Tokoh masyarakat 
sangat berpengaruh dalam masyarakat 
(Rahmawanto, 2016; Sari et al., 2021), 
pengaruh tersebut baik berkaitan dengan 
penerimaan atau penolakan terhadap 
suatu kebijakan. Munculnya penolakan 
dari tokoh ulama dan tokoh politisi 
memantik penolakan juga di tengah- 
tengah masyarakat. Kedua, faktor 
ketidaksukaan pada kebijakan 
pemerintah. Bagi kelompok yang 
berseberangan dengan pemerintah, 
apapun kebijakan yang dikeluarkan 
pemerintah, tidak terkecuali logo halal, 
akan langsung ditolak (Maulana et al., 
2021). Padahal urusan logo tidak semata-
mata berkaitan dengan desain semata, 
tetapi lebih pada substansi yakni sebagai 
penanda (Thomas, 1939), tepatnya 
sebagai penanda kehalalan  suatu 
produk. Ketiga Faktor budaya yang suka 
komentar atas sesuatu yang baru. Budaya 
literasi digital masyarakat Indoensia 
tergolong masih rendah.,(Mundhir & 
Djurban, 2021; Rochadiani et al., 2020). 
Kondisi ini membuat masyarakat dengan 
mudah percaya pada hoax dan mudah 
mengomentari isu apapun yang muncul. 
Padahal, mereka belum tentu mengerti 
suatu isu dan mempunyai kepentingan 
dengan komentarnya.  

Resistensi yang terjadi terhadap logo 
halal baru setidaknya mempunyai tiga 
makna. Pertama, bermakna konsolidasi 
nasional yang belum sepenuhnya 
berhasil. Luka lama akibat pemilu yang 
menghasilkan dua kubu yang berseteru, 
masih belum sepenuhnya bisa menyatu. 
Kalau ini dibiarkan terus menerus, maka 
akan berpengaruh terhadap keutuhan 
negara dan bangsa Indonesia yang sangat 
beragam. Kedua, rendahnya kualitas 
Sumber Daya Manusia. Indonesia 
dikelompokkan sebagai negara besar 
dengan jumlah penduduk ketiga terbesar 
di dunia, tetapi sumber daya manusia 
tersebut masih tergolong rendah. Ketiga, 

hilangnya budaya kesantunan. Indonesia 
sebagai orang timur mempunyai tata 
aturan nilai dalam menyampaikan 
pendapat. Prinsip tepo seliro misalnya 
menunjukkan budaya kesantunan. 
Budaya ini lama kelamaan semakin 
terkikis, sehingga menunculkan 
kebebasan orang untuk memberikan 
komentar sesuka hatinya, termasuk 
dengan ungkapan sarkastik. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan 
penelitian tetang logo yang selama ini 
dilakukan yakni lebih banyak 
menekankan pada pengaruh logo 
terhadap peningkatan minat orang untuk 
memilih produk tersebut (Mustiawan, 
2020),B. I. Muhammad, 2021). Penelitian 
ini menegaskan bahwa perubahan logo 
suatu produk tidak mudah dilakukan 
dan cenderung mengalami penolakan, 
sebab mereduksi ingatan masyarakat 
terkait logo yang sudah lama digunakan. 
Jika  kontroversi dibiarkan terus terjadi, 
maka perubahan itu akan kontradiktif 
dengan maskud dan tujuan dari esensi 
perubahan logoi. 

Dari temuan penelitian ini, beberapa 
hal yang perlu dilakukan oleh 
pemerintah: pertama, melakukan 
sosialisasi logo dan edukasi kepada 
masyarakat, sehingga masyarakat tidak 
miss leading terhadap arti dari tulisan 
dan desain dalam logo halal.  Kedua, 
pemerintah perlu membuktikan kepada 
masyarakat bahwa perpindahan 
pengurusan sertifikasi halal dari Majelis 
Ulama Indonesia Indonesia ke Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH) Kementerian Agama prosesnya 
lebih transparan, biayanya lebih 
terjangkau, dan lebih terjamin 
akuntabilitasnya. 
CONCLUSION 

Temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa penolakan terhadap kebijakan 
pemerintah terkait logo halal baru 
ternyata disebabkan oleh adanya 
“kecurigaan” kepada pemerintah yang 
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selalu dianggap tidak berpihak kepada 
umat Islam. Keengganan pemerintah 
menggunakan logo halal MUI yang 
sudah dikenal, tidak hanya di Indonesia 
tetapi juga seluruh dunia, dianggap juga 
bentuk arogansi pemerintah terhadap 
umat Islam. Umat Islam sebagai stake 
holder utama dari kebijakan ini merasa 
dimarginalisasi dan diberikan pilihan 
pada logo yang semakin abstrak dan 
tidak identik dengan simbol Islam. 
Dengan kata lain, pemerintah dianggap 
tidak mengakomodir berbagai masukan 
yang diberikan oleh umat Islam  

Penelitian ini memberikan perspektif 
lain dalam melihat logo. Logo tidak 
semata-mata hanya terkait dengan 
persoalan simbol, gambar, tulisan, dan 
juga hubungannya dengan peningkatan 
brand dan nlai jual sebagaimana 
penelitian yang ada sebelumnya. Lebih 
dari ternyata logo juga terkait dengan 
perdebatan penolakan pada perubahan 
logo yang berbeda dengan logo lama, 
bahkan juga terkait dengan persoalan 
idiologi, politik dan budaya.  

Penelitian ini terbatas pada berita-
berita on line dan media sosial yang 
diakses pada bulan April sampai Mei. 
Untuk mendapatkan pemahaman yang 
lebih komprehensif, maka bisa dilakukan 
dengan melakukan wawancara dan fokus 
group discussion pada kelompok-
kelompak umat Islam sesuai stratifikasi 
sosial. 
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ABSTRACT 

Since the enactment of Regional Autonomy in Indonesia, 

intolerance has continued to increase in various regions. Of 

course this threatens the social and religious life of the 

Indonesian people. Moreover, the increasing number of conflicts 

that lead to violence, both violence in the realm of religion, 

ethnicity, family and in the world of education which is very 

vulnerable to triggering issues of intolerance and radicalism. 

Our House of Religious Moderation was conceived as a solution 

to the potential threat of increasing intolerance. The distance 

that I have to travel about seven hours from my house to the 

House of Religious Moderation, does not dampen the spirit of 

gathering with agents to learn and add insight about religious 

moderation which we usually do through the NGOPI 

TERKESIMA (Smart Chat About Plans for Various Moderation 

Activities). Next, I embrace women from various practitioners, 

ethnicities and groups who are members of the "Religious 

Moderation Agents" forum. 

The above strategy will materialize if women as agents of 

religious moderation together with educational actors in which 

there are madrasah supervisors are able to become initiators for 

peace. This noble task will continue and develop along with the 

input and evaluation that we continuously carry out for 

improvement, in preparation for strengthening for the expansion 

of implementation targets at a broader level, namely through 

collaboration with the DWP of the Ministry of Religion of East 

Java Province and the DWP of the Office of the Ministry of 

Religion Republic of Indonesia, as well as the process of 

finalizing implementation media that can be accessed digitally 

through online games.. 

Keywords: Printing, Fashionable Mother, House of Religious 

Moderation 

 

ABSTRAKSI 

Sejak berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia, intoleransi 

terus meningkat di berbagai daerah. Tentu ini mengancam 

kehidupan sosial beragama masyarakat Indonesia. Apalagi 

semakin maraknya konflik yang berujung terjadinya kekerasan, 
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PENDAHULUAN
Sejak berlakunya Otonomi Daerah di 

Indonesia, intoleransi terus meningkat 
diberbagai daerah.  Hal ini mengancam 
kehidupan sosial dan beragama 
masyarakat Indonesia. Apalagi semakin 
maraknya konflik yang berujung  
terjadinya kekerasan, baik kekerasan 
dalam ranah agama, suku, keluarga 
maupun pada dunia pendidikan yang 
sangat rentan memicu isu-isu intoleransi 
dan radikalisme. 

Permasalahan di atas menjadi 
pemikiran penulis untuk mencoba 
mencari inovasi  yang bisa meminimalisir 
kondisi tersebut. Apalagi negara 
Indonesia terkenal dengan kereligiusan 
dan kemajemukan  masyarakatnya. Maka 
untuk menjaga keseimbangan antara hak 
beragama dan komitmen kebangsaan 

menjadi tantangan yang sangat besar 
bagi setiap warga negara.  

 
Dulu penulis selalu berfikir, jika tiba 

saat usia menapaki senja, apa yang kira-
kira bisa dilakukan untuk lingkungan 
dalam mengatasi kondisi tersebut?  
Apakah penulis masih mampu berbuat 
sesuatu dengan bekal sedikit ilmu 
pendidikan yang ada?  Penulis katakan 
“Mengapa tidak?” 

 
PEMBAHASAN 

Sejak dunia pendidikan menjadi 
Pengawas Madrasah menjadi pilihan 
karir penulis, disinilah ada kemantapan 
hati bahwa tidak ada kata purna untuk 
belajar dan berkarya. Penulis yakin 
dimanapun kita berada disitu bisa 

baik kekerasan dalam ranah agama, suku, keluarga maupun 

pada dunia pendidikan yang sangat rentan memicu isu-isu 

intoleransi dan radikalisme. 

Rumah Moderasi Beragama kami gagas sebagai salah satu 

solusi atas potensi ancaman meningkatnya intoleransi itu. 

Jauhnya jarak yang harus saya tempuh sekitar tujuh jam dari 

rumah menuju Rumah Moderasi Beragama, tidak menyurutkan 

semangat berkumpul bersama agen guna belajar dan menambah 

wawasan tentang moderasi beragama yang biasa kami lakukan 

melalui program NGOPI TERKESIMA (Ngobrol Pintar Tentang 

Rencana Kegiatan Moderasi Beragam). Selanjutnya saya 

merangkul perempuan dari berbagai praktisi, etnis dan 

golongan yang tergabung dalam wadah “Agen Moderasi 

Beragama.” 

Strategi di atas akan terwujud apabila perempuan sebagai agen 

moderasi beragama bersama dengan pelaku Pendidikan yang di 

dalamnya ada pengawas madrasah  mampu menjadi inisiator 

untuk perdamaian. Tugas mulia tersebut akan terus berjalan dan 

berkembang seiring dengan masukan dan evaluasi yang terus 

menerus kami lakukan untuk perbaikan, sebagai  persiapan 

penguatan untuk perluasan sasaran implementasi pada jenjang 

yang lebih luas, yaitu melalui kerja sama dengan DWP 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur serta DWP Kantor 

Kementerian Agama Republik Indonesia, serta proses 

penyelesaian media implementasi yang dapat diakses secara 

digital melalui game online. 

Kata kunci:  Mencetak, Bunda Modis, Rumah Moderasi 

Beragama 
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menjadi madrasah bagi lingkungan . 
Apalagi seorang perempuan dengan 
kodratnya menjadi seorang ibu. Menurut 
seorang penyair ternama Hafiz Ibrahim “ 
Al-Ummu madrasatul ula, iza adaataha 
adadta syaban thayyibal araq”. Artinya Ibu 
adalah madrasah ( sekolah ) pertama bagi 
anaknya. Jika engkau persiapkan ia 
dengan baik, maka sama halnya engkau 
persiapkan bangsa yang baik pokok 
pangkalnya. 

Sebagai seorang perempuan, ibu, 
sekaligus istri dari suami yang sedang 
mengemban tugas mulia menjadi Kepala 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Trenggalek, secara otomatis sebagai 
ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) 
penulis harus melaksanakan tupoksi 
DWP sesuai dengan konteks institusi 
tempat suami bekerja yang didalamnya 
harus mengayomi semua agama serta 
turut mendukung, dan sekaligus sebagai  
pengawas madrasah penulis juga mesti 
melakukan kewajiban ikut serta 
melaksanakan program Kementerian 
Agama sesuai KMA Nomor 2 Tahun 2022 
yang memuat bahwa  moderasi beragama 
menjadi program prioritas dalam 
pembangunan di bidang agama sesuai 
dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2020-2024; 

Langkah pertama penulis adalah 
mendirikan “Rumah Moderasi 

Beragama.” Jauhnya jarak yang harus 
penulis tempuh sekitar tujuh jam dari 
rumah menuju Rumah Moderasi 
Beragama, tidak menyurutkan semangat 
untuk  berkumpul bersama agen guna 
belajar dan menambah wawasan tentang 
moderasi beragama yang biasa kami 
lakukan melalui program NGOPI 
TERKESIMA (Ngobrol Pintar Tentang 
Rencana Kegiatan Moderasi Beragam). 
Selanjutnya penulis merangkul 
perempuan dari berbagai praktisi, etnis 
dan golongan yang tergabung dalam 
wadah “Agen Moderasi Beragama.” 
Penulis yakin pendekatan penerapan 

moderasi beragama yang paling efektif 
dimulai dari wilayah terkecil yakni 
keluarga.  Dimana didalamnya terdapat 
sosok perempuan yang berfungsi sebagai 
istri sekaligus ibu yang sangat berperan 
penting dalam  preventing and 
counter violent extremism.  

Rumah Moderasi Beragama sebagai 
tempat kami mencetak sosok BUNDA 

MODIIS (Ibu Bangkit Untuk Negara 
Damai Aman yang Moderat, Inspiratif, 
Inovatif, Santun), turut berperan merawat 
ke-Indonesia-an dalam rangka 
menghadapi tantangan. Salah satu contoh 
adalah semakin berkembangnya 
semangat beragama masyarakat namun 
tidak selaras dengan kecintaan berbangsa 
dalam bingkai NKRI. Contoh lainnya 
yaitu cara pandang, sikap dan praktik 
beragama yang berlebihan (ekstrim) serta 
mengesampingkan martabat 
kemanusiaan. 

Penguatan nilai-nilai moderasi 
terhadap BUNDA MODIIS yang 
berperan sebagai ibu, diharapkan dengan 
ketulusannya mampu menanamkan nilai-
nilai toleransi dan perdamaian kepada 
anak sejak dini. Sehingga ketika anak 
bertumbuh dan berkembang dalam 
berteman akan terbiasa melihat 
perbedaan dan menganggap perbedaan 
itu suatu keunikan yang dimiliki setiap 
insan. Sedangkan  penguatan nilai-nilai 
moderasi terhadap BUNDA MODIIS saat  
berperan sebagai istri, ia akan senantiasa 
menjadi partner yang nyaman untuk 
suami.  Sehingga suami tidak merasa 
sendiri saat mengalami persoalan atau 
kesedihan. Pada  penguatan nilai-nilai 
moderasi beragama terhadap BUNDA 
MODIIS yang berperan sebagai guru atau  
berkarier di ruang publik, ia senantiasa 
dituntut selalu mengajarkan kerukunan 
dengan tanpa membedakan perlakuan 
kepada setiap murid-murid atau teman 
sejawatnya.  Ketika perempuan berperan 
sebagai tokoh masyarakat atau ulama,  
maka akan menanamkan nilai-nilai 
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toleransi dan perdamaian, misalnya 
dalam kegiatan majelis taklim, ataupun 
kegiatan kemasyarakatan lainnya. 

Melalui bimbingan dari Kementerian 
Agama Kabupaten Trenggalek, FKUB 
dan BDK Jawa Timur, penulis bersama 
agen moderasi perempuan telah 
menyusun strategi, bahan-bahan, 
referensi, model dan media implementasi 
yang  menarik, sesuai dengan situasi dan 
kondisi sasaran agar kegiatan ini lebih 
bermanfaat , bermakna serta diterima 
sasaran. 

Pertama, implementasi pada 
keluarga, kami lakukan melalui strategi 
“Bunda Cinta Berutang. ” Yaitu 
penanaman nilai-nilai moderasi 
beragama melalui kegiatan: Cerita-cerita, 
Narasi, Tanya jawab, Bernyanyi dan 
Bermain Ular Tangga dengan 
menggunakan media yang telah 
disiapkan oleh agen. Sasaran 
implementasi adalah ibu-ibu anggota 
Dharma Wanita Persatuan Kementerian 
Agama yang meliputi DWP MIN, MTsN, 
MAN, KUA dan Pokjawas.  Dilanjutkan 
dengan kegiatan DESI TERKESIMA ( 
Diseminasi Tentang Rencana Kegiatan 
Moderasi Beragama) terhadap anggota 
Dharma Wanita Persatuan pada satuan 
kerjanya masing-masing yang 
dilanjutkan implementasi penanaman 
nilai-nilai moderasi beragama pada 
sasaran yang lebih spesifik yaitu 
terhadap keluarga, lingkungan atau 
peserta didiknya. 

Kedua, implementasi pada peserta 
didik di sekolah/ madrasah melalui 
strategi ” Bunda Bersinar.”  Yaitu 
melalui media: Bermain, Diskusi-diskusi 
dan Seminar  dengan sasaran  semua 
guru PAI pada madrasah dan sekolah 
serta pengawas.  Selanjutnya 
melaksanakan penanaman nilai-nilai 
moderasi terhadap peserta didik dengan 
menggunakan media permainan 
tradisional dan bahan-bahan kartu 
diskusi yang telah disiapkan oleh agen. 

Ketiga, implementasi pada 
masyarakat melalui strategi “Bunda 

Ngombe Degan” yaitu Ngobrol 
Moderasi Beragama dengan Arisan. 
Praktek pelaksanaannya dengan media 
kartu kasus yang diundi melalui arisan 
berhadiah. Sasarannya adalah penyuluh 
agama, tokoh masyarakat dan anggota 
FKUB lintas agama.  Merekalah yang  
akan menyuarakan nilai-nilai Moderasi 
Beragama kepada majelis-majelis taklim, 
kebaktian,  dan kegiatan ibu-ibu di 
masyarakat. 

Pada akhirnya ketiga strategi diatas 
akan terwujud apabila perempuan 
sebagai agen moderasi beragama 
bersama dengan pelaku Pendidikan yang 
didalamnya ada pengawas madrasah  
mampu menjadi inisiator untuk 
perdamaian. Tugas mulia tersebut akan 
terus berjalan dan berkembang seiring 
dengan masukan dan evaluasi yang terus 
menerus kami lakukan untuk perbaikan, 
sebagai  persiapan penguatan untuk 
perluasan sasaran implementasi pada 
jenjang yang lebih luas, yaitu melalui 
kerja sama dengan DWP Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Timur serta DWP 
Kantor Kementerian Agama Republik 
Indonesia, serta proses penyelesaian 
media implementasi yang dapat diakses 
secara digital melalui game online. 

Semoga hal- hal yang penulis 
lakukan selaku pengawas madrasah dan 
ketua DWP Kemenag Kab. Trenggalek 
bersama Agen Moderasi Beragama 
dibawah naungan Rumah Moderasi 
Beragama akan menjadi inspirasi 
berdirinya rumah-rumah Moderasi 
beragama baru yang akan melahirkan 
lebih banyak lagi BUNDA MODIIS yang 
didalamnya ada perempuan tangguh, 
berkarakter, moderat, inspiratif, Inovatif 
dan Santun yang secara prospektif akan 
membangun watak, moral dan 
peradaban bangsa yang bermartabat. 
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ABSTRACT 

Religious education in the household is the first and foremost 

education, because it is religious education in the household that 

has the most time, compared to education in other institutions, 

such as in the community, houses of worship, and in schools in 

developing religious knowledge. Religious education in the 

community lasted only a few hours each week. So the most free 

time is religious education at home, because this is the most 

important thing and must be done by parents to educate their 

children. 

Religious education (Islam) in the family is very important and 

absolutely must be carried out by both parents from an early age 

to adulthood. Moreover, if we remember that the family is the 

first and foremost center of education, it even functions as the 

foundation for the formation of the child's personality, in 

accordance with the hadith of the Prophet that "every child born 

has the potential to be religious monotheism, so it is the two 

parents who make the child a Jew, Christian or Zoroastrian." 

      Ahmad Tafsir's conception of the religious education 

curriculum in the household is one of the basic values that need 

to be maintained and developed by Muslims, especially by 

parents in educating their children. Aren't parents the first and 

foremost educators? If there are three generations in one 

household, then it means that the child's educators are in that 

household, apart from the father and mother, also the 

grandparents, and maybe the uncles and aunts. Because 

education must begin when the child is in the womb, prospective 

fathers and prospective mothers have become educators. 

Keywords: concept, religious education curriculum, household 

 

ABSTRAKSI 

Pendidikan agama dalam  rumah tangga adalah pendidikan 

pertama dan utama, karena pendidikan agama di rumah tangga 

itulah yang mempunyai waktu terbanyak, dibandingkan dengan 

pendidikan di lembaga-lembaga lain, seperti di masyarakat, 

rumah ibadah, maupun di sekolah dalam mengembangkan ilmu 

keagamaannya. Pendidikan agama di masyarakat hanya 

berlangsung beberapa jam saja setiap minggu. Jadi waktu yang 
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PENDAHULUAN
Kata orang, institusi keluaga itu 

mirip bahtera. Ada nahkoda yang 
memegang kendali, ada yang mengurusi 
perbekalan, ada relasi dan seterusnya. 
Bersama-sama seluruh awak 
mengarahkan bahteranya menuju pulau 
impian. Begitu pula nasib yang akan 
dialami seluruh keluarga, apabila 
nahkodanya (Bapak) tidak 
mempedulikan keadaan keluarganya, 
dan asyik bersenang-senang sendirian, 
mengurus perbekalannya (Ibu), tetapi 
tidak memperhatikan kebutuhan jasmani 
dan rohani anak-anaknya, maka keadaan 
dalam rumah tangga akan goyah. 

Mendidik anak dalam keluarga agar 
tumbuh dewasa keagamaannya (Islam) 
dan keimanan yang sahih, meniscayakan 
orang tua memiliki tiga hal penting, yaitu 
pemahaman atau kesadaran utuh tentang 
ajaran-ajaran pokok agama, keimanan 

yang benar, serta kepatuhan dalam 
menjalankam segenap kewajiban agama. 
Dengan hal itu, idealisme orang tua/ 
menjadi mungkin  nyata, bukan sekedar 
hayalan belaka (Ali Misykini, 2004). 

 Bagi keluarga muslim, anak 
merupakan salah satu rahmat karunia 
dari Allah yang wajib disyukuri, tetapi 
dibalik itu juga merupakan amanat dari 
Allah kepada kedua orang tuanya, agar 
diasuh, dipelihara, dan dididik dengan 
sebaik-baiknya. Itulah sebabnya, 
kewajiban orang tua terhadap anaknya 
tidak hanya cukup memenuhi kebutuhan 
lahiriah wajib memenuhi kebutuhan 
rohaniah anak. 

 Pendidikan agama (islam) dalam 
keluarga, adalah sangat penting dan 
mutlak harus dilakukan oleh kedua 
orang tuanya sejak dini sampai dewasa, 
karena berfungsi sebagai peletak dasar 

paling luang adalah pendidikan agama di rumah, karena ini hal 

yang paling penting dan harus dilakukan orang tua untuk 

mendidik anaknya. 

 Pendidikan agama (islam) dalam  keluarga, adalah sangat 

penting dan mutlak harus dilakukan oleh kedua orang tuanya 

sejak dini sampai dewasa. Lebih-lebih kalau kita ingat bahwa 

keluarga adalah sebagai pusat pendidikan yang pertama dan 

utama, bahkan juga berfungsi sebagai peletak dasar pembentukan 

pribadi anak , sesuai dengan hadits Nabi bahwa “setiap anak 

yang dilahirkan itu telah membawa potensi untuk beragama 

tauhid, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu 

beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi”. 

Konsepsi Ahmad Tafsir tentang kurikulum pendidikan agama 

dalam rumah tangga, merupakan salah satu nilai dasar yang perlu 

dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam, terutama oleh 

para orang tua dalam mendidik anaknya. Bukankah orang tua 

merupakan pendidik pertama dan utama?  Jika dalam satu rumah 

tangga tinggal tiga generasi, maka berarti pendidik anak ada di 

dalam rumah tangga itu, selain ayah dan ibunya, juga kakek dan 

neneknya, dan mungkin paman bibinya. Karena pendidikan harus 

dimulai sejak anak berada dalam kandungan, maka calon ayah 

dan calon ibupun sudah menjadi pendidik. 

 Kata kunci: konsep, kurikulum pendidikan agama, rumah 

tangga 
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 pembentukan pribadi anak , sesuai 
dengan hadits Nabi bahwa “setiap anak 
yang dilahirkan itu telah membawa 
potensi untuk beragama tauhid, maka 
kedua orang  

tuanyalah yang menjadikan anak itu 
beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi”. 

Banyak diantara pemuda-pemudi 
saat ini tingkah lakunya tidak 
mencerminkan nilai-nilai agamis, bahkan 
melanggar atuan-aturan negara, 
Kenyataan seperti ini karena kurangnya 
pendidikan agama dalam keluarga. 

 Ramayulis (2006: 102) mengatakan, 
keluarga merupakan orang pertama, 
dimana sifat kepribadian akan tumbuh 
dan terbentuk. Seseorang akan menjadi 
warga masyarakat yang baik, bergantung 
pada sifatnya yang tumbuh dalam 
kehidupan keluarga dimana anak 
dibesarkan. 

Hal ini juga dipraktikkan Nabi dalam 
sunnahnya. Diantara orang yang dahulu 
beriman dan masuk Islam adalah anggota 
keluarga, yaitu Khadijah, Ali bin Abi 
Tholib, dan Zaid bin Harisah. Jadi begitu 
pentingnya pendidikan agama dalam 
keluarga menurut Al Qur‟an, Hadits, dan 
para pakar pendidikan. Tentunya hal 
demikian seharusnya dipahami oleh 
orang tua dalam mendidik anaknya. 

Ahmad Tafsir adalah satu dari sekian 
banyak tokoh pendidikan sekaligus 
pensyarah atas pemikiran lain, yang 
mempunyai perhatian yang sangat besar 
masalah kependidikan. Pemikirannya 
yang kompleks mengenai pendidikan 
agama ditinjau dari beberapa aspeknya 
menjadi rujukan bagi para pemikir lain 
dalam pembahasan pendidikan. Karena 
dedikasinya yang tinggi inilah ia menjadi 
guru besar di bidang pendidikan di 
Fakultas Tarbiyah IAIN Bandung. Beliau 
sangat gigih dalam mempertahankan 
ajaran Islam sebagai sumber ilmu dalam 
pembentukan kurikulum. 

Karya-karyanya berisi kupasan yang 
mendalam ditinjau dari berbagai aspek 

dan disiplin ilmu. Pemikiran filosofi 
sangat mempengaruhi dalam setiap 
karyanya, dan akhir-akhir ini beliau 
sering menulis tentang tasawuf. 

Pendidikan rumah tangga 
merupakan awal pendidikan anak dan 
mempunyai peran yang sangat 
menentukan dalam pertumbuhan dan 
perkembangan anak pada masa 
selanjunya. Hal ini yang perlu 
diperhatikan adalah pendidikan orang 
tua itu sendiri, khususnya pendidikan 
ibu, tidak hanya mengikuti pendidikan 
formal tetapi harus senantiasa belajar 
nonformal melalui pengajian, majlis 
ta‟lim, menambah wawasan melalui 
media cetak maupun elektronik yang 
mempunyai implikasi sangat kuat 
terhadap perkembangan dan pendidikan 
anak. 

Pendidikan agama dalam rumah 
tangga yang ditawarkan Ahmad Tafsir 
merupakan satu dari sekian banyak yang 
dikemukakan oleh praktisi dan sekaligus 
tokoh pendidikan. Pemikirannya tidak 
diragukan lagi tentang masalah 
kependidikan. Oleh karena itu, penulis 
berkeinginan untuk meneliti lebih detail 
tentang pendidikan agama dalam rumah 
tangga, sebagai pengembangan ilmu 
dalam lingkungan keluarga. 

Konsepsi Ahmad Tafsir tentang 
kurikulum pendidikan agama dalam 
rumah tangga, merupakan salah satu 
nilai dasar yang perlu dipelihara dan 
dikembangkan oleh umat Islam, terutama 
oleh para orang tua dalam mendidik 
anaknya. Bukankah orang tua 
merupakan pendidik pertama dan 
utama?  Jika dalam satu rumah tangga 
tinggal tiga generasi, maka berarti 
pendidik anak ada di dalam rumah 
tangga itu, selain ayah dan ibunya, juga 
kakek dan neneknya, dan mungkin 
paman bibinya. Karena pendidikan harus 
dimulai sejak anak berada dalam 
kandungan, maka calon ayah dan calon 
ibu pun sudah menjadi pendidik. 
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     Dari gambaran tersebut, maka 
penulis tertarik untuk meneliti dan 
membahasnya dalam tesis dengan judul 
“Konsepsi Ahmad Tafsir Tentang 
Kurikulum Pendidikan Agama dalam 
Rumah Tangga”.  

 
KAJIAN TEORI 
1. Definisi Kurikulum Pendidikan 

Agama dalam Rumah Tangga 
Kurikulum pendidikan agama dalam 

rumah tangga merupakan serangkaian 
kata yang terdiri dari kurikulum, 
pendidikan, agama, dan rumah tangga, 
yang mempunyai arti dan maksud 
khusus.  

Ditinjau dari asal kata kurikulum 
berasal dari bahasa Yunani, yaitu curare, 
yang berarti jarak tempuh pelari. Ada 
pula yang mengatakan bahwa kurikulum 
berasal dari bahasa Latin curriculum 
yang berarti suatu kursus, terutama suatu 
kursus di universitas atau bahan 
pengajaran. 

Sedangkan definisi kurikulum 
menurut M. Arifin, memandang bahwa 
kurikulum adalah seluruh bahan 
pelajaran yang harus disajikan dalam 
proses kependidikan dalam suatu sistem 
institusional pendidikan. Sedangkan 
Zakiyah Daradjat memandang kurikulum 
sebagai suatu program yang 
direncanakan dalam biang pendidikan 
dan dilaksanakan untuk mencapai 
sejumlah tujuan pendidikan tertentu. 
Adapun definisi kurikulum versi 
Indonesia sebagaimana yang tertuang 
dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 pada 
BAB I pasal 1, pengertian kurikulum 
adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 
bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagaipedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. 

Sedangkan secara definisi, kurikulum 
merupakan aktivitas dan kegiatan belajar 

mengajar yang direncanakan, 
diprogramkan bagi peserta didik di 
bawah bimbingan sekolah, baik di dalam 
maupun di luar sekolah. Kurikulum 
dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu 
kurikulum formal, kurikulum non 
formal, dan kurikulum tersembunyi atau 
hidden curriculum. 

Dari beberapa pendapat tentang 
definisi, kurikulum adalah suatu 
program pendidikan yang direncanakan 
dan dilaksanakan untuk mencapai 
tujuan-tujuan pendidikan tertentu. 

Istilah pendidikan berasal dari kata 
didik dengan memberinya awalah pe- 
dan akhiran –an, mengandung arti 
„perbuatan‟, berasal dari bahasa  Yunani, 
yaitu paedagogie yang berarti bimbingan 
yang diberikan kepada anak. Istilah ini 
diterjemahkan dalam bahasa Inggris 
dengan education yang berarti 
pengembanan atau bimbingan. Dalam 
bahasa Arab, istilah ini sering 
diterjemahkan dengan tarbiyah yang 
berarti pendidikan. Sedangkan definisi 
pendidikan menurut John Dewey  adalah 
proses pembentukan kecakapan-
kecakapan fundamental secara 
intelektual dan emosional ke arah alam 
dan sesama manusia. Sementara Ahmad 
D. Marimba memberi definisi pendidikan 
sebagai bimbingan atau pimpinan secara 
sadar  oleh pendidik terhadap 
perkembangan jasmani dan rohani anak 
didik, menuju terbentuknya kepribadian 
yang utama. Selanjutnya, Bapak 
Pendidikan Nasional, Ki Hajar 
Dewantara, mengatakan bahwa 
pendidikan berarti daya dan upaya untuk 
memajukan pertumbuhan budi pekerti, 
pikiran, dan tubuh anak yang antara satu 
dengan yang lainnya saling 
berhubungan, agar dapat memajukan 
kesempurnaan hidup, yakni kehidupan 
dan penghidupan anak-anak yang kita 
didik, selaras dengan dunianya (Abuddin 
Nata, 1999: 290). Sementara itu Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
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 Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan 
bahwa pendidikan adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki akhlak mulia serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan Negara (UU Sisdiknas No 20 
Th 2003 : 5). Dengan demikian, 
pendidikan berarti segala usaha orang 
dewasa dalam pergaulan dengan peserta 
didik untuk memimpin perkembangan 
potensi jasmani dan rohaninya ke arah 
kesempurnaan. 

Sedangkan arti agama dalam 
terminologI, sama dengan peristilahan 
bahasa Inggris religion. Menurut kamus 
“The Hold Inter Mediate Dictionary of 
American English”,  religi itu diterangkan 
sebagai berikut : “Belief in and worship of Gor 
or the supernatural” (keparcayaan dan 
penyembahan kepada Tuhan atau kepada 
yang mengetahui). Dalam kamus “The 
advancedLearner”s Dictionary of Current 
English” bahwa, Religion is belief in the 
existence of supernatural rulling power, the 
creator and controllef of univers, who has 
given to man a spiritual nature wich 
continues to exits after the death of body” 
(Agama adalah mempercayai adanya 
kekuatan kodrat yang maha mengatasi, 
menguasai, menciptakan dan mengawasi 
alam semesta dan yang telah 
dianugerahkan kepada manusia suatu 
watak rohani supaya manusia hidup 
terus-menerus setelah mati tubuhnya). 
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (2005: 12) agama adalah sistem 
yang mengatur tata kepercayaan dan 
peribadatan kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa serta tata kaidah yang 
berhubungan dengan pergaulan manusia 
dan manusia serta lingkungannya. Jadi, 
agama adalah sIstem kepercayaan dan 
penyembahan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. 

Rumah tangga dapat didefinisikan 
sebagai sesuatu yang berkenaan dengan 

urusan kehidupan di rumah atau 
berkenaan dengan keluarga. Menurut 
Bureu of The Cencus Amerika Serikat, 
keluarga adalah “a group of two or more 
person residing together who are related by 
blood, marriage, or adoption”, artinya 
keluarga adalah kelompok social yang terdiri 
atas dua orang atau lebih yang mempunyai 
ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. 
Definisi keluarga juga dikemukakan oleh 
Francis E. Merrit “ The family my be viewed 
as an en during relationship of parent and 
children that performs such functions as the 
protection, rearing dan socialization of 
children and the providing of intimate 
responses between its member” keluarga 
adalah kelompok sosial kecil yang 
umumnya terdiri atas orang tua dan anak 
yang dijiwai oleh suasana afeksi dan rasa 
tanggun gjawab serta memelihara, 
merawat dan melindungi anak dalam 
rangka sosialisasinya agar mereka 
mampu mengendalikan diri dan berjiwa 
sosial. 
2. Kurikulum Pendidikan Agama 

dalam Rumah Tangga 
Fungsi kurikulum pendidikan agama 

dalam rumah tangga sebagai alat untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang 
memiliki bagian penting dan dapat 
mendukung operasinya dengan baik di 
dalam keluarga dan masyarakat. Bagian-
bagian ini disebut aspek pokok 
kurikulum yang saling berkaitan, 
berinteraksi dalam upaya mencapai 
tujuan. Empat aspek pokok kurikulum 
pendidikan Islam sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Ramayulis, yaitu: 
a. bagian yang berkenaan dengan 

tujuan yang ingin dicapai oleh 
pendidikan itu. 

b. bagian yang berisi pengetahuan, 
informasi, data-data, aktivitas, dan 
pengalaman-pengalaman sebagai 
bahan penyusunan kurikulum berisi 
mata pelajaran yang kemudian 
dimasukkan ke dalam silabus. 

c. berupa metode pembelajaran 
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 d. berupa cara melakukan penilaian dan 
pengukuran atau hasil pembelajaran 

Selanjutnya Ramayulis sendiri 
menyebutkan ada enam aspek pokok 
kurikulum, yaitu aspek tujuan, isi 
kurikulum, media/sarana prasarana, 
strategi, proses pembelajaran dan 
penilaian/evaluasi. 
3. Tujuan Pendidikan Agama dalam 

Rumah Tangga 
Tujuan pendidikan menurut Zakiah 

Daradjat adalah sesuatu yang diharapkan 
tercapai setelah salah satu usaha atau 
kegiatan selesai. Sedangkan menurut H. 
M. Arifin, tujuan itu bisa jadi 
menunjukkan kepada masa depan yang 
terletak suatu jarak tertentu yang tidak 
dapat dicapai kecuali dengan usaha 
melalui proses tertentu. 

Menurut Abu Ahmadi (2004: 176-177)  
bahwa dalam lingkungan keluarga ada 
tiga tujuan sosialisasi, yaitu orang tua 
mengajarkan kepada anaknya tentang 
penguasaan diri, nilai-nilai, dan peranan-
peranan sosial.  

Dalam undang-undang pendidikan 
telah dirumuskan tujuan pendidikan 
nasional dalam bab II pasal 4 yang 
berbunyi, “pendidikan nasional 
bertujuan untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan 
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 
manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 
keterampilan, kesehatan jasmani dan 
rohani, kepribadian mantap dan mandiri, 
serta tanggung jawab kemasyarakatan 
dan kebangsaan. 

Bertolak dari rumusan tujuan 
pendidikan nasional tersebut pada 
dasarnya juga merupakan tujuan yang 
ingin dicapai oleh pendidikan Islam. 
Sebagaimana ditetapkan dalam GBHN 
1988 yang berbunyi “pendidikan 
berlangsung seumur hidup dan 
dilaksanakan di dalam lingkungan 
rumah tangga, sekolah dan masyarakat. 

Karena itu pendidikan adalah tanggung 
jawab bersama antara keluarga, 
masyarakat dan pemerintah. 

Tujuan pendidikan agama tidak lain 
adalah tujuan yang merealisasikan 
identitas agamis. Sedangkan idealitas 
agamis hakikatnya adalah mengandung 
nilai perilaku manusia yang didasari atau 
dijiwai oleh iman dan takwa kepada 
Allah sebagai sember kekuasaan mutlak 
yang harud ditaati. 

Tujuan pendidikan agama dalam 
rumah tangga merupakan masalah 
sentral dalam pendidikan. karena tanpa 
perumusan yang jelas tentang tujuan 
pendidikan, perbuatan menjadi acak-
acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat 
atau salah langkah, sehingga tidak 
mencapai manfaat. 
4. Isi Pendidikan Agama dalam 

Rumah Tangga  
Pengetahuan, informasi, data-data, 

aktivitas, dan pengalaman-pengalaman 
merupakan bahan bagi penyusunan 
kurikulum yang isinya berupa mata 
pelajaran yang kemudian dimasukkan ke 
dalam silabus.  
Adapun yang menjadi Isi pendidikan 
agama dalam rumah tangga adalah 
pendidikan keimanan, pendidikan 
ilmiah, pendidikan amaliah, pendidikan 
akhlak, dan pendidikan sosial. 

Semua bahan yang harus diajarkan 
tersebut harus ditata sedemikian rupa 
sehingga menjadi alat yang tepat dan 
efisien dalam mencapai tujuan sekurang-
kurangnya ada enam kriteria untuk 
mengembangkan bahan pengajaran 
agama Islam, yaitu: 
a. dapat mengisi falsafah Negara 

Pancasila. 
b. mengutamakan ajaran pokok dan 

menyeluruh. 
c. sesuai dengan tingkat pengembangan 

dan kematangan anak. 
d. disesuaikan dengan lingkungan 

keluarga  
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 e. pendidikan agama kepada anak 
dimulai sejak dini dalam lingkungan 
keluarga, sekolah dan masyarakat. 

f. faktor keteladanan dari orang tua 
dalam segala hal sebaiknya 
menggunakan konsep dari Ki Hajar 
Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, 
ing madyo mangun karso, tut wuri 
handayani 
Pada dasarnya materi-materi yang 

telah diajarkan oleh Allah dalam Al-
Qur‟an dan Hadits bisa menjadi bahan 
pokok pelajaran agama Islam yang 
disajikan dalam proses pendidikan 
agama dalam rumah tangga. Oleh sebab 
itu, semua jenis ilmu yang dikembangkan 
oleh ahli pendidikan agama dari Al-
Qur‟an dan Hadits adalah ilmu Islam. 
Dari sini terdapat kategori materi 
kurikulum pendidikan agama dalam 
rumah tangga sebagai berikut: 
a. ilmu memelihara dan membesarkan 

anak  
b. ilmu melindungi dan menjamin 

kesamaan, baik jasmani maupun 
rohani  

c. ilmu memberi pengajaran dalam arti 
yang luas  

d. ilmu membahagiakan anak, baik 
dunia maupun akhirat 

5. Metode Pendidikan Agama dalam 
Rumah Tangga 

Metode dari segi bahasa berasal dari 
dua kata, yaitu mete dan hodos. Mete 
berarti melalui dan hodos berarti jalan 
atau cara. Dengan demikian, metode 
dapat diartikan sebagai suatu cara atau 
jalan yang harus dilalui untuk mencapai 
suatu tujuan (H.M.Arifin, 2003: 65). 
Metode dalam bahasa Arab dikenal 
dengan istilah tharikoh, yang berarti 
langkah-langkah strategis yang 
dipergunakan untuk melakukan suatu 
pekerjaan (Ramayulis, 2006: 184). 
Sedangkan Ahmad Tafsir (2004: 9) 
mendefinisikan metode sebagai cara yang 
paling tepat dan cepat dalam melakukan 
sesuatu. 

Metode pendidikan dapat diartikan 
sebagai cara untuk menyampaikan materi 
pelajaran kepada anak didik, atau 
menurut istilah Winasanjaya, metode 
adalah cara yang dipergunakan untuk 
mengimplementasikan rencana yang 
sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 
tujuan yang telah disusun tercapai secara 
optimal (Winasanjaya, 2007: 145). 
Sedangkan tujuan mempergunakan 
metode yang paling tepat dalam 
pendidikan adalah untuk memperoleh 
efektivitas dari kegunaan metode itu 
sendiri (Muzayyin Arifin, 2005 : 92). 

Dari beberapa pengertian metode 
tersebut, maka metode pendidikan 
agama berarti cara atau jalan yang 
ditempuh untuk mencapai tujuan 
pendidikan agama dalam rumah tangga.  
Dalam melakukan pembelajaran kita 
dituntut untuk menerapkan dan 
menguasai berbagai metode mengajar, 
berikut metode pendidikan agama Islam 
yang berdasarkan Al-Qur‟an yaitu 
metode teladan; nasihat; kisah-kisah; 
pembiasaan; halaman dan ganjaran; 
ceramah; dan metode diskusi 

Ada tiga tujuan aspek nilai yang 
terkandung dalam tujuan pendidikan 
yang dapat direalisasikan melalui 
metode, yaitu: 
a. membentuk manusia yang mengabdi 

kepada Allah 
b. bernilai edukatif yang mengacu pada 

Al-Qur‟an 
c. berkaitan dengan motivasi dan 

kedisiplinan, sesuai dengan ajaran 
Al-Qur‟an tentang ganjaran dalam 
hukuman. 

Secara garis besar penulis dapat 
menyimpulkan bahwa metode 
pendidikan adalah: (1) cara yang 
digunakan untuk menjelaskan materi 
pelajaran atau pendidikan oleh pendidik 
kepada anak didik (2) cara atau jalan 
yang diterapkan merupakan cara yang 
dianggap paling tepat untuk 
menyampaikan materi pendidikan 



 

1112 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora Vol. 6, No. 02 Juli – Desember 2022 

 kondisi tertentu dan (3) bahwa cara 
tersebut diyakini sebagai jalan yang 
dapat memberikan kesan mendalam 
kepada anak didik, sehingga diharapkan 
pendidikan berjalan dengan efektif dan 
efisien. 

Materi pendidikan atau pengajaran 
yang baik merupakan jaminan bagi 
keberhasilan pendidikan. Sesuai dengan 
tuntunan Rosulullah SAW maka 
pendidikan islam dalam keluarga dapat 
dilakukan melalui tiga periode, yaitu 
periode pra konsepsi, periode pre natal, 
periode post-natal. (Mudjia Rahardjo, 
2006:156-162). 
6. Materi Kurikulum Pendidikan Agama 

dalam Rumah Tangga 
Materi pendidikan merupakan bahan 

kajian yang harus diberikan oleh pendidik 
kepada anak didik yang kemudian dijabarkan 
dalam bentuk mata pelajaran. Sejumlah mata 
pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari 
oleh anak di dalam rumah tangga biasa disebut 
kurikulum. 

Salah satu komponen pendidikan agama 
adalah materi atau dalam arti kurikulum sebab 
pada hakikatnya materi dalam kurikulum 
merupakan bahan-bahan pelajaran yang harus 
disampaikan dalam proses pendidikan. Para 
ahli pendidikan masa lalu telah merumuskan 
atau mengklasifikasikan ilmu sebagai bentuk 
kurikulum operasional pendidikan agama 
Islam. Menurut Al-Farabi, ilmu yang harus 
dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan 
agama Islam sebagaimana dikutip H.M. Arifin 
(2003: 135) adalah ilmu Bahasa; logika;sains; 
ilmu berhitung; geometri; optika;  astronomi; 
fisika; dan ilmu kemasyarakatan. 

Sementara itu Al-Ghazali, menghendaki 
agar ilmu pengetahuan berikut dijadikan bahan 
kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu: 
1. ilmu-ilmu fardhu a’in yakni ilmu yang 

bersumber dari kitab Allah 
2. ilmu-ilmu fardhu kifayah, yang dapat 

dimanfaatkan untuk memudahkan urusan 
duniawi 

Al-Ghazali juga menjelaskan materi yang 
harus diajarkan kepada anak di usia dini untuk 
mendidik akalnya adalah Al-Qur’anul Karim, 
Hadits-hadits tentang hikayat orang-orang 
shaleh dan hafalan syair yang menyentuh pada 
perasaan, rindu dan antusias anak terhadap 
nilai pendidikan. 

Muhammad Fadlil Al-Jamali memberikn 
urusan garis besar materi kurikulum 
pendidikan Islam sebagai berikut : 
a. larangan mempersekutukan Allah 
b. berbuat baik kepada orang tua 
c. memelihara, mendidik dan membimbing 

anak sebagai tanggung jawab terhadap 
amanat Allah. 

d. menjauhi perbuatan keji dalam bentuk 
sikap lahir dan batin. 

e. menjauhi permusuhan dan tindakan 
munkar. 

f. mengasihi anak yatim dan menjaga 
hartanya. 

g. tidak melakukan pekerjaan diluar 
kemampuannya. 

h. berlaku jujur dan adil 
i. menepati janji dan memenuhi perintah 

Allah. 
j. berpegang teguh kepada ketentuan Allah 

(Hasyim, 2005: 28-29). 
Sementara itu, Toto Suryana dkk (1996: 

182) dalam memberikan meteri kepada anak 
dalam pembinaan keluarga, orang tua harus 
mengajarkan hal-hal sebagai berikut: 
a. memerima kasih sayang  
b. merawat dan mendidik anak dimulai sejak 

dalam kandungan ibunya.  
Demikian isi pokok materi kurikulum 

pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai 
bahan untuk melakukan analisis komperatif 
dengan materi kurikulum pendidikan agama 
dalam rumah tangga dalam pandangan Ahmad 
Tafsir. 
7. Evaluasi Pendidikan Agama dalam 

Rumah Tangga 
Selain istilah penilaian, terdapat pula 

istilah berdekatan, yaitu “Evaluasi“ 
(evaluation) dan “Pengukuran” 
(measurement) ketiga kata tersebut 
mengandung pengertian yang sama, 
namun, ada yang membedakan 
ketiganya, misalnya Suharsimi Arikunto, 
ia menyatakan bahwa penilaian, 
pengukuran dan evaluasi mempunyai 
penafsiran tersendiri . Penilaian adalah 
mengambil sutu keputusan terhadap 
sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. 
Penilaian ini bersifat kualitatif. 
Pengukuran adalah membandingkan 
suatu dengan suatu ukuran. Penilaian ini 
bersifat kuantitatif. Dan evaluasi adalah 
mencakup pengukuran dan penilaian. 
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 Sedangkan H.A.R. Tilaar (2006) 
mendefinisikan evaluasi dalam proses 
pendidikan berkaitan dengan kegiatan 
mengontrol sejauh mana hasil yang telah 
dicapai sesuai dengan program yang 
telah direkayasakan dal kurikulum 
pendidikan. 

Menurut berbagai pandangan dari 
para ahli evaluasi pendidikan antara lain: 
Prof  Monroe sebagaimana dikutip 
H.M.Arifin, membedakanntara 
pengertian evluasi dan pengukuran. 
Evaluasi adalah suatu penilaian yang 
lebih menitikberatkan pada perubahan 
kepribadian secara luas dan terhadap 
sasaran- sasaran umum dari program 
pendidikan. Sedangkan, pengukuran 
lebih menekankan pada aspek kemajuan 
bahan pelajaran atau keterampilan 
khusus dan dan kemampuan spesifik. 
Dalam hal ini, Ramayulis (2006: 22) juga 
mengatakan evaluasi mengandung dua 
makna yaitu pengukuran (measurement) 
dan penilaian evaluation. Pengukuran 
merupakan suatu proses untuk 
memperoleh gambaran berupa angka 
dan tingkat ciri yang dimiliki individu. 
Sedangkan evaluasi adalah suatu proses 
mengumpulkan, menganalisa, dan 
menginterpretasi informasi guna 
menetapkan keluasan pencapaian tujuan 
oleh individu. 

Kata penilaian dapat diartikan 
sebagai proses membandingkan situasi 
yang ada dengan kriteria tertentu 
terhadap masalah yang berkaitan dengan 
pendidikan. Dengan kata lain penilaian 
pendidikan adalah kegiatan atau proses 
penentuan nilai (mengukur dan menilai) 
terhadap sesuatu yang terjadi dalam 
kegiatan pendidikan sehingga dapat 
diketahui mutu dan hasilnya. Prof. 
Nasution (2005: 79) juga mengatakan, 
evaluasi diperlukan untuk mengadakan 
perbaikan. Untuk itu, diperlukan 
keterangan tentang baik buruknya mutu 
pengajaran. Tanpa evaluasi perbaikan 
tidak mungkin. Karena itu, setiap orang 

atau instansi yang merasa bertanggung 
jawab atas usaha pendidikan wajib 
mengadakan evaluasi, antara lain guru 
sendiri, kepala sekolah atau orang tua 
sendiri dalam mendidik anaknya. 

Adapun tujuan dalam melakukan 
penilaian dan pengukuran atas hasil 
pengajaran mata pelajaran tertentu secara 
umum  adalah untuk menghimpun 
bahan-bahan keterangan yang akan 
dijadikan sebagai bukti mengenai taraf 
perkembangan anak didik setelah 
mendapatkan bimbingan, dan untuk 
mengetahui tingkat efektifitas dari 
metode yang telah digunakan. 
Sedangkan secara khusus untuk 
merangsang kegiatan anak didik dalam 
menempuh program Pendidikan, dan 
mencari faktor penyebab keberhasilan 
dan kegagalan peserta didik dalam 
mengikuti program pendidikan agama 
dalam rumah tangga. 
Kegunaan evaluasi atau penilaian adalah:   
a. untuk memperoleh informasi tentang 

hasil-hasil yang telah dicapai dalam 
program pendidikan agama dalam 
rumah tangga. 

b. untuk dapat mengetahui relevansi 
antara program dan tujuan yang 
hendak dicapai. 
untuk dilakukan usaha perbaikan 

program pendidikan agama dalam 
rumah tangga. 

 
KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA 
DALAM RUMAH TANGGA 
MENURUT AHMAD TAFSIR 
 
1. Kurikulum Pendidikan Agama 

Dalam Keluarga 
Kurikulum yang penulis kupas di 

sini adalah kurikulum di dalam rumah 
tangga. Kurikulum agar di desain agar 
mampu menghasilkan muslim yang 
mampu menjadi kholifah Allah di bumi, 
maka setidaknya harus menyadari 
keutuhan dirinya. Manusia adalah 
totalitas yang terdiri dari jasmani, akal, 
dan rohani. Pertimbangan dasar dalam 
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 mendesain kurikulum menurut Tafsir 
ialah: pertama, pengembangan 
pendekatan keagamaan dan melalui 
semua mata pelajaran dan kegiatan. 
Kedua, kurikulum harus disusun sesuai 
dengan taraf perkembangan 
kemampuan anak didik. Ketiga, 
kurikulum haruslah disusun 
berdasarkan prinsip kesinambungan, 
berurutan, dan terintegrasi. 

Dengan kandungan kurikulum, juga 
akan menghasilkan personality yang 
terpadu, yaitu yang perkembangannya 
terpadu dalam hal spiritual, intelektual, 
emosional, dan fiscal. Juga akan dapat 
menyatukan kelompok manusia atas 
ikatan budaya, agama, adapt-istiadat 
dalam menuju berbgai tujuan tertentu. 

Mengingat bahwa fungsi kurikulum 
dalam proses pendidikan agama dalam 
rumah tangga adalah sebagai alat untuk 
mencapai tujuan pendidikan, maka hal 
ini berarti bahwa sebagai alat pendidikan, 
kurikulum memiliki bagian-bagian 
penting dan menunjang yang dapat 
mendukung operasinya dengan baik di 
dalam keluarga. Dalam lingkungan 
rumah tangga tersebut terletak dasar-
dasar Pendidikan yang disebut aspek 
pokok kurikulum yang saling berkaitan, 
berinteraksi dalam upaya mencapai 
tujuan. sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Ramayulis, yaitu: 
a. bagian yang berkenaan dengan 

tujuan  
b. bagian yang berisi pengetahuan, 

informasi, data-data, aktivitas, dan 
pengalaman-pengalaman yang 
merupakan bahan bagi penyusunan 
kurikulum yang isinya berupa mata 
pelajaran yang kemudian 
dimasukkan ke dalam silabus. 

c. berupa metode atau cara 
menyampaikan mata pelajaran 
tersebut. 

d. bagian yang berupa metode atau cara 
melakukan penilaian dan 

pengukuran atau hasil pengajaran 
mata pelajaran tersebut. 

 
2. Metode Pendidikan Agama dalam 

Keluarga 
Metode mengajar merupakan bagian 

yang sangat penting dalam 
pengembangan kurikulum, agar apa 
yang direncanakan dapat dilaksanakan 
dengan baik. Dengan adanya 
perencanaan yang baik mengenai 
metode, maka kurikulum dapat 
diwujudkan dan apa yang diajarkan 
dapat dikuasai dan dimiliki oleh anak 
didik. 

 
PENUTUP 

1. Simpulan  
Dari seluruh rangkaian 

pembahasan mengenai konsepsi 
Ahmad Tafsir tentang kurikulum 
pendidikan agama dalam rumah 
tangga serta beberapa data dan 
masukan yang penulis peroleh, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. pentingnya kurikulum 

pendidikan agama diterapakan 
dalam rumah tangga  

b. konsep kurikulum pendidikan 
agama dalam rumah tangga 
meliputi  kurikulum untuk 
pengembangan akal, dan untuk 
pengembngan rohani anak.  

c. Pengetahuan ialah ilmu yang 
logis dan empiris. 

d. hal yang harus dipertimbangkan 
dalam memilih metode yang 
paling tepat untuk digunakan  
yaitu pengajaran kognitif, afektif 
dan psikomotorik 

e. kegunaan evaluasi adalah untuk 
memberikan informasi tentang 
kemampuan, kesulitan yang 
dihadapi, membeimbing 
kecerdasan dan   membantu 
memperhitungkan kemajuan dan 
potensi anak didik dalam belajar. 
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 f. mendesaian kurikulum dengan 
pengembangan keagamaan 
melalui semua mata pelajaran 
dan kegiatan disusun sesuai 
dengan taraf perkembangan 
kemampuan anak didik dan 
berdasarkan prinsip 
kesinambungan, berurutan, dan 
berintegrasi dengan prinsip 
untuk kesehatan jasmani, akal 
yang cerdas dan pandai dengan 
logika dan Kesehatan rohani 
dengan prinsip keagamaan.  

2. Saran 
a. Dalam upaya penanaman 

pendidikan agama dalam rumah 
tangga yang dilakukan oleh 
orang tua terhadap anak 
didiknya, seharusnya dimulai 
sejak dini dalam lingkungan 
keluarga, sekolah dan 
masyarakat.  

b. Orang tuan harus selalu 
memberikan perhatian dan kasih 
sayang kepada anak-anaknya, 
kemudia memonitor pergaulan di 
luar rumah dan selalu meberikan 
pengarahan agar anak tidak 
bergaul atau pengaruh dengan 
anak-anak nakal. 

c. orang tua harus tetap selalu 
mebimbing dan mengawasi 
amaliyah agamanya karma di 
sekolah anak-anak hanya 
mendapatkan ilmiahnya 
sedangkan praktiknya berada 
dalam lingkungan keluarga. 
Selain itu keteladanan orang tua 
dalam segala hal sangat besar 
pengaruhnya terhadap 
keberhasilan pendidikan agama. 

d. keterlibatan pemerintah menjalin 
kerjasama antara pendidikan in 
formal (keluarga) dengan 
pendidikan formal dalam 
menanggulangi krisis beragama 
bagi anak-anak Indonesia sangat 
diperlukan. 
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ABSTRACT 

This scientific work discusses the Implementation of Local 

Content of Tahfidz Al-Qur'an in Improving Student Achievement 

in the Religious Sciences Excellence Program at MAN 1 

Lamongan. The research was conducted at MAN 1 Lamongan as 

a place of education for students of the Religious Sciences 

Excellence Program at MAN 1 Lamongan. The author 

formulates a research problem related to the implementation of 

the local content of tahfidz Al-Qur'an, the efforts made in 

improving student achievement, and the supporting and 

inhibiting factors in the implementation of mulok tahfidz in the 

Religious Sciences Excellence Program at MAN 1 Lamongan. 

This type of research is field research with a qualitative 

approach, namely research using explanatory information in the 

form of descriptions. Existing data is embodied in the form of an 

explanation that describes certain conditions, processes, and 

events. The data collection in this study includes observation, 

interviews, and documentation. From the results of the study it 

can be concluded that the implementation of local content of 

tahfidz Al-Qur'an is the implementation of learning activities to 

memorize the Al-Qur'an in the flagship program of Religious 

Sciences MAN 1 Lamongan which is included in the Olympic 

program which is one of the leading programs in MAN 1 

Lamongan. Students who enter this program are required to 

memorize a minimum of 5 juz while studying at MAN 1 

Lamongan. With this Al-Qur'an tahfidz activity, students who 

graduate have competence in the academic field as students of 

other superior programs and have advantages in the field of 

tahfidz Al-Qur'an which are not owned by other superior 

programs in MAN 1 Lamongan. Students experience many 

benefits from memorizing the Qur'an, one of which is that they 

find it easier to understand and quickly memorize material 

obtained in teaching and learning activities at school. Thus it 

can be concluded that local content activities of tahfidz Al-

Qur'an can improve student learning achievement in the flagship 

program of Religious Sciences MAN 1 Lamongan. 

Keywords: Implementation, Local Content, Tahfidz, Al-

Qur'an 
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PENDAHULUAN
Madrasah adalah wahana untuk 

proses pendidikan secara formal. 
Madrasah adalah bagian dari 
masyarakat, karena itu  harus dapat 
mengupayakan pelestarian karakteristik 
dan kekhasan lingkungan sekitar sekolah 
maupun daerah di mana madrasah itu 
berada. Untuk merealisasikan usaha ini, 
sekolah harus menyajikan program 

pendidikan yang dapat memberikan 
wawasan kepada siswa tentang apa yang 
menjadi karakteristik lingkungan di 
daerahnya, baik yang berkaitan dengan 
kondisi alam, lingkungan sosial dan 
lingkungan budaya maupun yang 
menjadi kebutuhan daerah. 

Berdasarkan kenyataan ini, 
diperlukan program pendidikan yang 

ABSTRAKSI 

Karya ilmiah ini membahas  Implementasi Muatan Lokal Tahfidz 

Al-Qur’an dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di 

Program Unggulan Ilmu-Ilmu Keagamaan MAN 1 Lamongan. 

Penelitian dilakukan di MAN 1 Lamongan sebagai tempat 

pendidikan bagi siswa Program Unggulan Ilmu-Ilmu 

Keagamaan MAN 1 Lamongan. Penulis merumuskan masalah 

penelitian terkait implementasi muatan lokal tahfidz Al-Qur’an, 

upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa, dan faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi mulok tahfidz di Program  Unggulan Ilmu-ilmu 

Keagamaan MAN 1 Lamongan. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian menggunakan informasi yang bersifat menerangkan 

dalam bentuk uraian. Data yang ada diwujudkan dalam bentuk 

suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan 

peristiwa tertentu. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dari hasil 

penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi 

muatan lokal tahfidz Al-Qur’an adalah pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran menghafal Al-Qur’an di program unggulan Ilmu-

ilmu Keagamaan MAN 1 Lamongan yang masuk dalam program 

olimpiade yang menjadi salah satu program unggulan di MAN 1 

Lamongan. Siswa yang masuk program ini diwajibkan 

menghafal minimal 5 juz selama belajar di MAN 1 Lamongan. 

Dengan adanya kegiatan tahfidz Al-Qur’an ini siswa yang lulus 

memilki kompetensi di bidang akademik sebagaimana siswa 

program unggulan lainnya dan memilki kelebihan dalam bidang 

tahfidz Al-Qur’an yang tidak dimiliki oleh program unggulan 

lainnya yang ada di MAN 1 Lamongan. Siswa merasakan banyak 

manfaat yang didapat dari kegiatan menghafal Al-Qur’an, salah 

satunya yaitu mereka merasa lebih mudah memahami dan cepat 

menghafal materi-materi yang diperoleh dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan muatan lokal  tahfidz Al-Qur’an dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di program unggulan Ilmu-

ilmu Keagamaan MAN 1 Lamongan 

Kata kunci:  Implementasi, Muatan Lokal, Tahfidz, Al-Qur’an 
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disesuaikan dengan potensi daerah, 
minat dan kebutuhan siswa serta 
kebutuhan daerah. Hal ini berarti sekolah 
harus mengembangkan suatu program 
pendidikan yang berorientasi pada 
lingkungan sekitar dan potensi daerah 
atau muatan lokal. Dengan demikian, 
anak didik diharapkan memiliki perasaan 
cinta terhadap lingkungan, suatu 
pemahaman dan pemeliharaan modal 
akan keterampilan dasar yang 
selanjutnya dapat dikembangkan lebih 
jauh lagi.   

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 
pada Program Unggulan Ilmu-Ilmu 
Keagamaan, siswa yang masuk pada 
program jurusan ini mereka diwajibkan 
untuk menghafal Al-Qur’an minimal 5 
juz. Menghafal Al-Quran (Tahfidz Al-
Qur’an) merupakan muatan lokal yang 
diberikan pada Program Unggulan ini, 
sehingga Tahfidz Al-Qur’an menjadi 
Program Unggulan yang masuk dalam 
kurikulum madrasah yang diunggulkan 
pada program jurusan tersebut selain 
siswa juga harus mampu mengusai dan 
tuntas dalam bidang akademik yang 
diwajibkan madrasah. 

Upaya menjadikan anak untuk bisa 
menghafal Al-Qur’an dan 
mengajarkannya kepada mereka 
termasuk urusan yang terhitung vital dan 
tinggi nilainya dalam kehidupan ini. 
Namun dengan catatan seorang pendidik 
harus benar-benar kaya akan warisan 
ilmu dan keterampilan pendidikan lain 
yang dapat menunjang dalam 
merealisasikan harapannya dengan 
sebaik mungkin.  

Selain itu, seorang pendidik juga 
harus selalu mempersenjatai diri dengan 
skill yang bisa mempermudah dalam 
mencapai tujuannya itu, tanpa 
mendatangkan kerugian-kerugian atau 
efek buruk bagi jiwa anak pada 
khususnya maupun masyarakat pada 
umumnya. Orang yang terbiasa 
menghafal Al-Qur’an, maka ia akan 

belajar keseriusan dalam hidup, serta 
belajar menata dan mengatur hidupnya. 
Para akademisi dan spesialis sependapat 
bahwa menghafal Al-Qur’an memiliki 
efek yang baik dalam pengembangan 
keterampilan dasar pada siswa, serta 
dapat meningkatkan pendidikan dan 
prestasi akademis.  

Seorang anak sebelum melakukan 
hafalan Al-Qur’an juga harus memenuhi 
beberapa syarat agar hafalannya berjalan 
dengan lancar. adapun beberapa syarat 
yang harus dipenuhi terebut adalah 
sebagai berikut: Mampu berkonsentrasi, 
niat yang ikhlas, izin dari orang tua, tekat 
yang kuat dan bulat, sabar, istiqomah, 
menjauhkan diri dari perbuatan tercela, 
mampu membaca Al-Qur’an dengan 
baik, berdo’a kepada Allah agar selalu 
diberi kemudahan dalam hafalan.  

Masih banyak lagi manfaat 
menghafalkan Al-Qur’an. Pada saat ini 
kegiatan menghafalkan di Indonesia, 
begitu juga di belahan dunia lainnya, 
bahkan di Eropa dan di Amerika, berada 
pada skala yang massif. Di mana-mana 
ada pesantren tahfidz. Kegiatan ini 
sangat positif bagi terciptanya generasi 
Indonesia yang shalih, cerdas dan 
inovatif dan juga kejayaan Indonesia 
pada masa mendatang dalam suasana 
yang religius.   

Dari penjelasan diatas dapat kita 
ketahui bahwa tahfidz Al-Qur’an mampu 
meningkatkan prestasi belajar siswa, 
akan tetapi hal itu belum banyak 
diketahui oleh masyarakat umum 
termasuk juga para pendidik di lembaga 
pendidikan. Banyak juga yang 
menganggap bahwa tahfidz Al-Qur’an 
dan prestasi belajar tidak saling 
berkaitan.  

Berdasarkan uraian masalah di atas, 
peneliti tertarik untuk menggali lebih 
dalam lagi tentang Tahfidz Al-Qur’an di 
MAN 1 Lamongan dengan judul 
“Implementasi Muatan Lokal Tahfidz Al-
Qur’an  dalam Meningkatkan Prestasi 
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Belajar   Siswa  di Program Unggulan 
Ilmu-Ilmu Keagamaan  MAN 1 
Lamongan.  

 
PEMBAHASAN 

Implementasi menurut Kamus 
Lengkap Bahasa Indonesia yaitu 
“penerapan atau pelaksanaan”. Menurut 
Nana Sudjana, implementasi dapat 
diartikan sebagai upaya pimpinan untuk 
memotivasi seseorang atau kelompok 
orang yang dipimpin dengan 
menumbuhkan dorongan atau motivasi 
dalam dirinya untuk melakukan tugas 
atau kegiatan untuk diberikan sesuai 
dengan rencana dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi. 

Menurut Hanifah Harsono 
mengemukakan pendapatnya mengenai 
implementasi atau pelaksanaan sebagai 
berikut.  

“Implementasi adalah suatu proses 
untuk melaksanakan kebijakan menjadi 
tindakan kebijakan dari politik ke dalam 
administrasi. Pengembangan kebijakan 
dalam rangka penyempurnaan suatu 
program.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat 
disimpulkan bahwa pengertian 
implementasi adalah penerapan atau 
pelaksanaan sebuah kegiatan yang 
memerlukan keterampilan, motivasi dan 
kepemimpinan untuk mencapai tujuan 
yang telah diharapkan. Dan dalam 
mencapai tujuan tersebut diperlukan 
rencana dan kemudian rencana tersebut 
dilaksanakan dengan mekanisme 
tertentu. 

Secara umum, pengertian muatan 
lokal adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan  mengenai tujuan, isi, dan 
bahan pelajaran yang disusun oleh 
satuan pendidikan sesuai 
dengan  keragaman potensi daerah, 
karakteristik daerah, keunggulan daerah, 
kebutuhan daerah, dan  lingkungan   
masing-masing   serta   cara   yang   
digunakan   sebagai  pedoman  

penyelengaraan   kegiatan  pembelajaran   
untuk   mencapai  tujuan  pendidikan  
tertentu.  Secara  khusus,  muatan  lokal  
adalah program pendidikan 
dalam  bentuk mata pelajaran yang isi dan 
media  pembelajarannya   dikaitkan   
dengan   lingkungan   alam,   
lingkungan  sosial,  dan  lingkungan  
budaya  serta  kebutuhan  daerah  yang  
wajib dipelajari oleh peserta  didik di 
daerah itu.  

Abdullah Idi menjelaskan muatan 
lokal adalah program pendidikan yang isi 
dan media penyampaiannya dikaitkan 
dengan lingkungan alam, lingkungan 
sosial, serta lingkungan budaya dan 
kebutuhan daerah, sedangkan anak didik 
di daerah itu wajib mempelajarinya.   

Muatan lokal diartikan sebagai 
program pendidikan yang isi dan media 
penyampaiannya dikaitkan dengan 
lingkungan alam, lingkungan sosial, dan 
lingkungan budaya serta kebutuhan 
pembangunan daerah, sedangkan anak 
didik di daerah wajib mempelajarinya. 
Mulyasa menyebutkan bahwa Kurikulum 
Muatan lokal dimaksudkan terutama 
untuk mengimbangi kelemahan 
kurikulum sentralisasi, dan bertujuan 
siswa agar mencintai dan mengenal 
lingkungannya, serta melestarikan dan 
mengembangkan sumber daya alam, 
kualitas sosial dan kebudayaan yang 
mendukung pembangunan nasional, 
pembangunan regional, maupun 
pembangunan lokal. Sehingga siswa 
tidak terlepas dari akar budaya 
lingkungannya.  

Ketetapan tersebut di atas 
menunjukkan bahwa pelaksanaan 
kurikulum muatan lokal harus benar-
benar memperhatikan karakteristik 
lingkungan daerah dan juga kebutuhan 
daerah dimana lembaga suatu 
pendidikan itu berada untuk daerah 
perkotaan kurikulum muatan lokalnya 
berbeda dengan daerah pedesaan. Begitu 
pula dengan daerah pesantren berbeda 
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dengna pelaksanaan kurikulm lokal di 
daerah yang bukan pesantren.  

 
Pengertian Tahfidz Al-Qur’an  

Tahfidz berasal dari kata hafidha-
yahfadhu-hifdhan yang berarti memelihara, 
menjaga dan menghafal.1 Hifdh 
merupakan bentuk mashdar dari kata 
hafidho-yahfadhu yang berarti 
menghafal. Sedangkan penggabungan 
dengan kata Al-Qur’an merupakan 
bentuk idhofah yang berarti 
menghafalkannya. Dalam tataran 
praktisnya, yaitu membaca dengan lisan 
sehingga menimbulkan ingatan dalam 
pikiran dan meresap masuk dalam hati 
untuk diamalkan dalam kehidupan 
sehari-hari.  

Sedangkan Al-Qur’an berasal dari 
kata qara’a yang memiliki arti 
mengumpulkan dan menghimpun; dan 
qira’ah berarti menghimpun huruf-huruf 
dan kata-kata satu dengan yang lain 
dalam suatu ucapan yang tersusun rapi.  

Sedangkan menurut istilah, para 
ulama menyebutkan definisi Al-Qur’an 
yang mendekati maknanya dan 
membedakannya dari yang lain dengan 
menyebutkan bahwa: “Al-Qur’an adalah 
Kalam atau Firman Allah yang 
diturunkan kepada Muhammad SAW. 
yang pembacaannya merupakan suatu 
ibadah.” Sedangkan Hifdhul Qur’an 
adalah kegiatan yang dilakukan 
seseorang dengan tujuan 
menghafalkan  ayat-ayat suci Al-Qur’an 
sehingga bisa membacanya di luar 
kepala. Seorang “al-Hafidh”  adalah orang 
yang sudah hafal keseluruhan ayat Al-
Qur’an di luar kepala.  

Menurut Zaki Zamzani Tahfidz 
berarti menghafal, menghafal  dalam 
kenyataanya yaitu membaca berulang-
ulang sehingga hafal dari satu ayat ke 
ayat berikutnya, dari satu surat ke surat 
berikutnya dan begitu seterusnya. 

                                                           
  

Berdasarkan pemaparan tersebut, 
penulis menyimpulkan bahwa tahfidz Al 
Qur’an merupakan usaha seseorang 
untuk menghafal kitab suci Al Qur’an 
yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah. 
Kegiatan menghafal biasanya diawali 
dengan membaca maupun 
mendengarkan lantuan ayat-ayat secara 
berulang-berulang terlebih dahulu, 
kemudian mengucapkannya kembali. 
Sehingga akan teringat apa yang sudah 
dibaca, didengar maupun yang 
diucapkan.  

Sebelum menghafal Al-Qur’an, 
seseorang harus mempersiapkan 
persipan-persiapan, dengan tujuan agar 
supaya proses menghafal Al-Qur’an 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
harapan. Persiapan-persipan tersebut 
diantaranya:  
a. Giat dan Rajin 
b. Ullet dan Telaten 
c. Sabar dan Istiqamah 
d. Seimbang antara menambah hafalan 

dan muraja’ah 
e. Menggunakan satu macam mushaf 
f. Konsentrasi  
g. Mencari tempat dan waktu yang tepat  
h. Membuat target dan 

melaksanakannya 
i. Muraja’ah hafalan dalam shalat. 

 
Implentasi program tahfidz Al-Qur’an 

Implementasi program tahfidz Al-
Qur’an adalah penerapan rencana 
kegiatan dalam menghafalkan Al-Qur’an. 
Menurut Khalid, program menghafal Al-
Qur’an adalah menghafal Al-Qur’an 
dengan mutqin (hafalan yang kuat) 
terhadap lafadh-lafadh Al-Qur’an dan 
menghafal makna-maknanya dengan 
kuat yang memudahkan untuk 
menghadirkannya setiap menghadapi 
berbagai masalah kehidupan, yang mana 
Al-Qur’an senantiasa ada dan hidup di 
dalam hati sepanjang waktu sehingga 
memudahkan untuk menerapkan dan 
mengamalkannya. 
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Adapun program tahfidz Al-Qur’an 
dalam hal ini merupakan seperangkat 
rencana dan pengajaran mengenai 
kegiatan menghafalkan semua surat dan 
ayat yang telah ditentukan, untuk 
mengucapkan dan mengungkapkannya 
kembali secara lisan pada semua surat 
dan ayat tersebut, sebagai aplikasi 
menghafal Al-Qur’an. Jadi dapat 
disimpulkan implementasi program 
tahfidz Al-Qur’an jika di terapkan di 
madrasah adalah pelaksanaan rencana 
kegiatan menghafalkan Al-Qur’an untuk 
seluruh siswa sesuai kebijakan yang telah 
ditentukan. Setelah menghafalkan, 
seluruh siswa diharapkan menyetorkan 
hafalannya kepada guru pembimbing 
tahfidz atau guru yang telah ditentukan 
oleh madrasah. Dalam pelaksanaan 
program tersebut disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kebijakan dari masing-
masing madrasah itu sendiri. 

Jenis penelitian yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah penelitian lapangan 
dengan pendekatan kualitatif, yaitu 
penelitian yang menggunakan informasi 
yang bersifat menerangkan dalam bentuk 
uraian. Data yang ada diwujudkan dalam 
bentuk suatu penjelasan yang 
menggambarkan keadaan, proses, dan 
peristiwa tertentu. Penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang dilakukan 
untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian 
seperti perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan dengan cara deskripsi 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dan 
dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah.  

Berdasarkan pernyataan di atas, 
tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan mengobservasi secara 
langsung tentang implementasi muatan 
lokal tahfidz Al-Quran dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di 
program unggulan program Ilmu-ilmu 
keagamaan MAN 1 Lamongan.  

Waktu penelitian ini dilaksanakan 
pada semester 2, 4, 6 tahun 2020. Adapun 
lokasi penelitian dilakukan di MAN 1 
Lamongan, jalan Veteran nomor 43 
Lamongan.  

 
Implementasi Muatan Lokal Tahfidz Al-
Qur’an di Program Ilmu-ilmu 
Keagamaan MAN 1 Lamongan  

Implementasi adalah penerapan atau 
pelaksanaan sebuah kegiatan yang 
memerlukan keterampilan, motivasi dan 
kepemimpinan untuk mencapai tujuan 
yang telah diharapkan. Dan dalam 
mencapai tujuan tersebut diperlukan 
rencana dan kemudian rencana tersebut 
dilaksanakan dengan mekanisme 
tertentu. Sedangkan muatan lokal 
diartikan sebagai program pendidikan 
yang isi dan media penyampaiannya 
dikaitkan dengan lingkungan alam, 
lingkungan sosial, dan lingkungan 
budaya serta kebutuhan pembangunan 
daerah, sedangkan anak didik di daerah 
wajib mempelajarinya. 

Sedangkan Hifdhul Qur’an adalah 
kegiatan yang dilakukan seseorang 
dengan tujuan menghafalkan  ayat-ayat 
suci Al-Qur’an sehingga bisa 
membacanya di luar kepala. Seorang “al-
Hafidh”  adalah orang yang sudah hafal 
keseluruhan ayat Al-Qur’an di luar 
kepala.  Tahfidz Al Qur’an merupakan 
usaha seseorang untuk menghafal kitab 
suci Al Qur’an yang terdiri dari 30 juz 
dan 114 surah. Kegiatan menghafal 
biasanya diawali dengan membaca 
maupun mendengarkan lantuan ayat-
ayat secara berulang-berulang terlebih 
dahulu, kemudian mengucapkannya 
kembali. Sehingga akan teringat apa yang 
sudah dibaca, didengar maupun yang 
diucapkan. 
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Upaya-upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan prestasi  belajar siswa 
Program Unggulan Ilmu-ilmu 
Keagamaan MAN 1  Lamongan 

Prestasi belajar merupakan 
serangkaian kalimat yang terdiri dari dua 
kata, yaitu prestasi dan belajar, dimana 
kedua kata tersebut saling berkaitan dan 
diantaranya mempunyai pengertian yang 
berbeda. Prestasi itu tidak mungkin 
dicapai atau dihasilkan oleh seseorang 
selama tidak melakukan kegiatan dengan 
sungguh-sungguh atau dengan 
perjuangan yang gigih. Dalam 
kenyatannya untuk mendapatkan 
prestasi tidak semudah membalikan 
telapak tangan, tetapi harus penuh 
perjuangan dan berbagai rintangan dan 
hambatan yang harus dihadapi untuk 
mencapainya. Hanya dengan keuletan, 
kegigihan dan optimisme prestasi itu 
dapat tercapai. 

  
Penelitian ini menyajikan hasil 

penelitian yang dikukan di program 
ilmu-ilmu keagamaan MAN 1 Lamongan 
yang penyajiannya meliputi hal-hal 
berikut:  

Implementasi muatan lokal tahfidz 
Al-Qur’an dalam meningkatkan prestasi 
belajar siswa di program ilmu-ilmu 
keagamaan MAN 1 Lamongan, upaya-
upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di 
program ilmu-ilmu keagamaan MAN 1 
Lamongan dan faktor pendukung dan 
faktor penghambat dalam implementasi 
muatan lokal tahfidz Al-Qur’an di 
program unggulan ilmu-ilmu keagamaan 
MAN 1 Lamongan. Sebelum 
menganalisis dari 3 rumusan masalah 
yang ada, peneliti menjelaskan mengenai 
pembahasan 3 rumusan masalah 
tersebut. 
Analisis 1.  

Muatan lokal tahfidz Al-Qur’an pada 
program ilmu-ilmu Keagamaan MAN 1 
Lamongan memilki hasil yang signifikan 
yaitu mencapai 85 % positif dengan 

indikator meningkatkan prestasi belajar 
yaitu siswa mampu menyelesaikan target 
hafalannya dengan baik, yaitu 5 juz 
selama belajar di MAN 1 Lamongan. 
Bahkan ada beberapa siswa yang pada 
saat awal masuk tidak memilki hafalan 
kurang dari satu juz, mereka mampu 
memilki hafalan sampai 10 juz (juz 
30,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Atau ada yang 
mampu hafal hingga 6-7 juz.  

Di dalam pelaksanaan pembelajaran 
tahfidz Al-Qur’an, ketika penulis 
mengamati proses kegiatan pembelajaran 
di kelas, guru dalam aktivitasnya dapat 
dikatakan sudah cukup bagus dilakukan. 
Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
tahfidz sudah sesuai dengan standard 
atau acuan umum yang terdiri dari tiga 
tahap, yakni kegiatan pendahuluan, inti 
dan penutup. Langkah-langkah kegiatan 
diatas adalah langkah-langkah umum 
yang kebanyakan biasa dilakukan guru 
tahfidz pada saat pembelajaran tahfidz 
Al-Qur’an.    

Muatan lokal tahfidz Al-Qur’an ini 
masuk dalam muatan lokal olimpiade 
yaitu salah program unggulan yang 
dimilki oleh MAN 1 Lamongan, yang 
terdapat dalam program ilmu-ilmu 
keagamaan. Dengan adanya muatan 
lokal tahfidz Al-Qur’an ini, siswa tidak 
hanya berprestasi dalam bidang 
akademik saja, tetapi mereka juga 
memiliki prestasi dalam bidang tahfidz 
yang tidak dimilki oleh program lain. 
Muatan lokal tahfidz Al-Qur’an mampu 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada 
program ilmu-ilmu keagamaan MAN 1 
Lamongan baik dalam bidang akademik 
maupun non akademik. Selain itu, siswa 
lebih mudah dan cepat menghafal dan 
memahami pelajaran karena sudah 
terbiasa menghafal Al-Qur’an.  
 
Upaya-upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa 
Program Unggulan Ilmu-ilmu 
Keagamaan MAN 1 Lamongan 
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Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa upaya-upaya yang 
dilakukan dalam meningkatkan hasil 
prestasi belajar siswa, yaitu :  
a. Belajar sungguh-sungguh, memilki 

tujuan dan motivasi yang kuat 
“ Upaya yang dilakukan yaitu belajar 
dengan sungguh-sungguh, ikhtiar 
dan tawakkal  kepada Allah, disiplin, 
dan tepat waktu, patuh kepada guru 
dan orang tua, salat, dzikir, dan lain 
sebagainya.” 

b. Tawakkal, istiqomah,  
c. Berdo’a kepada Allah,  

Karimatul Inayah, siswa kelas XII IIK 
yang selalu mempertahankan 
prestasinya di kelas mengatakan :  
“Upaya-upaya uang dilakukan yaitu 
dengan belajar sungguh-sungguh, 
istiqomah, tawakkal   berdo’a kepada 
Allah, rajin salat malam, meminta 
doa dan ridlo orang tua.” 

d. Membiasakan amalan-amalan ibadah 
sunnah, seperti : rajin salat lail, puasa 
sunnah, zikir, dan membaca 
shalawat.  

e. Patuh dan taat kepada guru  
seperti yang dikatakan Windi Nur 
Khafifah : 
”Upaya-upaya dilkukan diantaranya 
yaitu dimulai dari pribadi setiap 
siswa itu  sendiri, bukan hanya belajar 
saja tetapi  juga  dengan beberapa 
ibadah sunnah lainnya  untuk lebih 
menguatkan, seperti 
salat  malam,  salat dhuha, 
bersholawat, serta taat dan 
patuh  kepada Bapak/Ibu guru juga 
dukungan dari bapak ibu guru 
dalam  membimbing dan lain 
sebagainya. Upaya  dari  bapak/ibu 
guru sudah terbilang sangat 
maksimal,  dalam artian 
tinggalnbagaimana  siswa  memanfaat
kan fasilitas dari bapak/ibu guru.” 

f. Disiplin dan pandai mengatur waktu 
(memperioritaskan hal-hal yang lebih 
penting dan bermanfaat). Seperti 

yang dikatakan Alivia Wulandari, 
siswa kelas XII :  

g. “Upayanya yaitu Sungguh-sungguh, 
disiplin, pandai mengatur waktu, dan 
memperioritaskan hal-hal yang lebih 
penting dan bermanfaat.” 

h. Berteman dengan teman yang rajin 
Menurut Widya Maulidatul 
Islamiyah, upaya yang harus 
dilakukan yaitu :  
“Membuat target yang ingin dicapai, 
berteman dengan teman yang rajin, 
dan memilki kemauan dan niat yang 
kuat.” 

i. Sabar. 
Nur Hasanatus Sholikhah, 
mengatakan upaya yang dilakukan 
adalah: “Diantara upayanya adalah 
belajar dengan giat, memahami 
materi yang diajarkan guru, 
semangat dalam belajar dan 
menghafal Al-Qur’an, selalu 
berusaha dan berdo’a kepada Allah, 
dan sabar.” 

j. Adanya motivasi dari Bapak dan Ibu 
Guru, dan 

k. Belajar dengan menyenangkan.  
Seperti yang dikatakan Alfinatun Nur 
Rizkiyah, siswa kelas X IIK :  
“Memberi motivasi belajar, 
membiasakan salat dhuha 
berjama’ah, belajar dengan 
menyenangkan. “ 

 
Analisis 2.  

Upaya-upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan prestasi siswa di program 
ilmu-ilmu keagamaan MAN 1 Lamongan, 
sudah dilaksanakan dengan baik oleh 
siswa, dan tentunya dari guru dan pihak 
Madrasah. Tinggal bagaimana seorang 
siswa mampu dan mau mengamalkan 
upaya-upaya tersebut dengan baik tentu 
dia akan memperoleh prestasi yang baik 
dan tinggi dalam menuntut ilmu. 
Terlebih siswa tersebut juga memilki 
hafalan Al-Qur’an. Disadari atau tidak,  
menghafal Al-Qur’an ternyata memliki 
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banyak manfaat dalam prestasi belajar 
mereka. Berikut didapatkan beberapa 
jawaban dari manfaat menghafal Al-
Qur’an dalam meningkatkan prestasi 
belajar Siswa Program Ilmu-ilmu 
Keagamaan MAN 1 Lamongan adalah 
sebagai berikut :  

1. Lebih cepat dalam menghafal  dan 
cepat memahami pelajaran Karena 
menurut saya ini atas izin Allah 
dank arena barokahnya Al-Qur’an. 

2. Lebih cepat dalam menghafal  dan 
cepat memahami pelajaran karena 
sudah terbiasa menghafal, daya 
ingat pun meningkat, karena 
menghafal adalah salah satu cara 
untuk meningkatkan kecerdasan. 

3. Melatih daya konsentrasi dan cepat 
menghafal pelajaran 

4. Menjadi tentram, memilki nilai 
tambah dari yang lain, sebagai 
sarana untuk mendekatkan diri 
kepada Allah 

5. Sangat banyak, tapi bagi saya 
sebagai pelajar dapat merasakan 
sendiri manfaat tahfidz Al-Qur’an 
tersebut dalam meningkatkan 
prestasi belajar saya. Selama saya 
menghafal Al-Qur’an segala mata 
pelajaran baik akademik maupun 
non akademik saya lebih mudah 
mencerna ketimbang dulu saat 
belum saya menghafal Al-Qur’an, 
segala mata pelajaran yang 
membutuhkan hafalan dalam 
proses belajar, saya lebih cepat dan 
mudah dalam menghafalnya. Jadi 
hal tersebut merupakan kebiasaan 
yang terambil dari menghafal Al-
Qur’an sehingga dapat tertuangkan 
pula dalam belajar ilmu akademik 
lainnya yang membutuhkan proses 
menghafal . 

6. Melatih daya konsentrasi otak, 
dengan  menghafal Al-Qur’an otak 
akan lebih cepat  menyerap 
informasi juga menyimpannya 
dalam  jangka waktu lama.  Apabila 

kita terbiasa dalam menghafal Al-
Qur’an  secara tidak langsung atau 
tidak sadar kita akan  lebih 
berdisiplin, mengatur waktu untuk 
belajar,  dan akan belajar keseriusan 
dalam menjalani  hudup  . 

7. Melatih daya konsentrasi otak, 
dengan  menghafal Al-Qur’an otak 
akan lebih cepat  menyerap 
informasi juga menyimpannya 
dalam  jangka waktu lama.  Apabila 
kita terbiasa dalam menghafal Al-
Qur’an  secara tidak langsung atau 
tidak sadar kita akan  lebih 
berdisiplin, mengatur waktu untuk 
belajar,  dan akan belajar keseriusan 
dalam menjalani  hudup.  

8. Allah memberi kemudahan dalam 
segala urusan 

9. Melatih konsentrasi, meningkatkan 
kedisiplinan menumbuhkan 
semangat, Allah akan 
mempermudah segala urusan 
dengan menghafal Al-Qur’an 

10. Melatih daya konsentrasi, 
menumbuhkan kedisiplinan, 
memperoleh keutamaan di dunia 
dan di akhirat, mempermudah 
segala urusan, bisa meningkatkan 
prestasi akademik 

11. Belajar menjadi lebih berkah karena 
hati dekat dengan Al-
Qur’an,menjadi lebih konsentrasi 
dan lebih focus dalam menghafal, 
mudah dalam menyelesaikan segala 
tugas sekolah ataupun segala 
urusan yang lain, belajar ikhlas dan 
sabar karena menghafal Al-Qur’an 
harus ikhlas dan sabar. 

12. Belajar menjadi lebih berkah karena 
hati dekat dengan Al-Qur’an, 
menjadi lebih konsentrasi dan lebih 
fokus dalam menghafal, mudah 
dalam menyelesaikan segala tugas 
sekolah ataupun segala urusan yang 
lain, belajar ikhlas dan sabar karena 
menghafal Al-Qur’an harus ikhlas 
dan sabar, ketika ada masalah tidak 
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langsung emosi (mampu 
mengendalikan emosi). 

13. Pengingat untuk tidak berbuat 
maksiat,memperlancar rizki, 
menambah teman, selalu mengingat 
Allah dan terus membaca Al-
Qur’an. 

Melatih konsentrasi, lebih disiplin 
dan bisa mengatur waktu, belajar, belajar 
keseriusan dalam menjalani hidup. 
Mempunyai pengaruh yang baik dalam 
pengembangan keterampilan dasar 
sehingga bisa meningkatkan prestasi 
akademik. 
 
Analisis 3.  

Menghafal Al-Quran merupakan 
proses panjang yang membutuhkan 
konsentrasi yang tinggi dan 
kesungguhan. Oleh karena itu, menghafal 
Al-Qur’an membutuhkan minat dan 
motivasi yang tinggi bagi orang yang 
hendak menghafalkannya. Karena 
menghafal Al-Qur’an merupakan suatu 
proses, maka dalam pelaksanaannya 
tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

Faktor-faktor yang memengaruhi 
pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an 
dapat dikelompokkan menjadi dua 
kategori, meliputi faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan muatan lokal 
tahfidz Al-Qur’an di program unggulan 
ilmu-ilmu keagamaan MAN 1 Lamongan. 
Pertama yaitu faktor pendukung, faktor 
pendukung merupakan faktor penunjang 
keberhasilan dalam pelaksanaan program 
tahfidz Al-Qur’an yang dilaksanakan 
oleh siswa. Sedangkan faktor 
penghambat merupakan faktor 
penghambat keberhasilan dalam 
pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an 
yang dilaksanakan oleh siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan 
interview dengan siswa program ilmu-
ilmu keagamaan MAN 1 Lamongan 
bahwa kedua faktor tersebut sesuai 
dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 
Jika siswa ingin berhasil dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya dia 
harus ikhlas, bersungguh-sungguh dan 
memilki motivasi yang tinggi dalam 
belajar, rajin, disiplin, pandai mengatur 
waktu, memilki minat dan bakat, sabar, 
serta dukungan baik dari keluarga 
maupun lingkungan sekitar. Sebaliknya 
siswa yang hanya bermalas-malasan dan 
tidak fokus dalam belajar harus selalu 
diberikan motivasi eksternal baik dari 
lingkungan keluarga dan dan lingkungan 
sekitar, serta menumbuhkan motivasi 
internal yang ada pada dirinya agar 
siswa tersebut mampu meraih prestasi 
yang tinggi, baik dalam prestasi maupun 
dalam menghafal Al-Qur’an. 
 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan 
tersebut dapat diambil  kesimpulan 
bahwa: :  

1. Implementasi muatan lokal tahfidz 
Al-Qur’an adalah pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran menghafal 
Al-Qur’an di program unggulan 
Ilmu-ilmu Keagamaan MAN 1 
Lamongan yang masuk dalam 
program olimpiade yang menjadi 
salah satu program unggulan di 
madrasah ini. Siswa yang masuk 
program ini diwajibkan untuk 
menghafal minimal 5 juz selama 
belajar di madrasah. Dengan 
adanya kegiatan tahfidz Al-Qur’an 
ini, siswa yang lulus memilki 
kompetensi di bidang akademik 
sebagaimana siswa program 
unggulan lainnya dan memilki 
kelebihan dalam bidang tahfidz 
Al-Qur’an yang tidak dimiliki oleh 
program unggulan lainnya yang 
ada di MAN 1 Lamongan. Siswa 
merasakan banyak manfaat yang 
didapat dari kegiatan menghafal 
Al-Qur’an, salah satunya yaitu 
mereka merasa lebih mudah 
memahami dan cepat menghafal 
materi-materi yang diperoleh 
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dalam kegiatan belajar mengajar di 
sekolah. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan 
muatan lokal  tahfidz Al-Qur’an 
dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa di program unggulan 
Ilmu-ilmu Keagamaan MAN 1 
Lamongan.  

2. Upaya-upaya yang dilakukan 
dalam menigkatkan prestasi 
belajar siswa program ilmu-ilmu 
keagamaan yaitu dengan belajar 
sungguh-sungguh, memilki tujuan 
dan motivasi yang kuat, tawakkal, 
istiqomah,  berdo’a kepada 
Allah,  membiasakan amalan-
amalan ibadah sunnah, patuh dan 
taat kepada guru, disiplin dan 
pandai mengatur waktu, berteman 
dengan teman yang rajin, sabar, 
adanya motivasi dari Bapak dan 
Ibu Guru, dan belajar dengan 
menyenangkan. Hal ini sejalan dan 
sesuai dengan teori yang sudah 
dikemukakan pada awal 
pembahasan sebelumnya.    

3. Dalam pelaksanaan muatan 
tahfidz Al-Qur’an,  ada beberapa 
faktor yang memengaruhi 
diantaranya yaitu faktor 
pendukung dan faktor 
penghambat. Faktor pendukung 
meliputi faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal 
diantaranya yaitu niat yang 
ikhlas,  memilki motivasi yang kuat 
dalam menghafal Al-Qur’an, 
memilki target dalam menghafal 
dan keyakinan mampu 
menyelesaikan  hafalan (optimis) , 
rajin menambah dan mengulang 
hafalan, disiplin, rajin, tekun dan 
istiqamah, usia yang masih 
mudah, bakat atau memilki 
kemampuan dalam menghafal Al-
Qur’an, sabar, adanya program 
pembiasaan khotmil Qur’an 
sebulan sekali dan kegiatan 

ekstrakulikuler tahsin Al-Qur’an. 
Adapun faktor eksternal meliputi 
sarana dan prasarana madrasah 
yang bisa dikatakan lengkap 
serta  mendukung, seperti ruangan 
kelas, meja, kursi dan lain 
sebagainya, adanya dorongan dari 
orang tua, dan adanya perhatian 
dan motivasi dari guru yang 
sudah hafiz.  

Sedangkan faktor penghambat dalam 
pelaksanaan muatan lokal tahfidz Al-
Qur’an yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Adapun faktor internal 
meliputi malas menambah dan 
mengulang hafalan, tidak bisa membagi 
waktu atau tidak displin, niat yang 
kurang kuat, tidak sabar, tidak fokus. 
Adapun faktor eksternal meliputi, 
adanya gawai, sering berbicara dan 
mengobrol dengan teman, banyaknya 
tugas pembelajaran dari guru yang lain 
dan rasa lelah akibat aktivitas yang 
padat. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Al-Qur’an dan Terjemah. 2013. Mushaf 

Fami bi Syauqin. Tangerang: Forum  
 Pelayan Al-  Qur’an.   

Abdul Azis, Abdul Rauf, Al Hafidz. 2004. 
Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur’an 
 Da’iyah. Bandung: PT. Syamil 
Cipta Media. 

----------------, 2004. Membangun 
Kepribadian Qur’ani.  Jakarta: Global 
Media. 

Alawiyah Wahid, Wiwi. 2012. Cara cepat 
Bisa Menghafal Al-Qur’an. Jogjakarta: 
 Diva   Press.   

Arikunto, Suharsimi. 2014. Evaluasi 
Program Pendidikan : Pedoman Teoritis  
 Praktis  Bagi  Mahasiswa dan 
Praktisi Pendidik. Jakarta: Bumi 
 Aksara.  

Bin Abdul Karim Al-Lahim, Khalid. 2009. 
Mengapa Saya Menghafal Al-Qur’an.  
 Jakarta: Bumi  Aksara. 



 

1128 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora Vol. 6, No. 02 Juli – Desember 2022 

Dakir. 2010. Perencanaan dan Inovasi 
Kurikulum. Jakarta. Rineka Cipta.  

Dariyo, Agoes. 2013. Dasar-Dasar Pedagogi 
Modern. Jakarta: PT Indeks  
 Permata Puri  Media.   

Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama 
RI. 1999/2000. Sejarah Perkembangan 
 Madrasah,  Cet II, Edisi Revisi.   

Firdah Rajak, Putri. 2017.  Implementasi 
Program Tahfidz Juz 29 di Madrasah  
 TsanawiyahNegri 2 Ciganjur Jakarta 
Selatan. Skripsi. Fakultas Tarbiyah  
 dan  Keguruan  UIN 
SyarifHidayatullah Jakarta.    

Idi, Abdullah. 2016. Pengembangan 
Kurikulum Teori & Praktik. Jakarta: PT 
Raja   Grafindo   Persada.  

Khodijah, Nyayu. 2014. Psikologi 
Pendidikan. Jakarta. Raja Grafindo 
Persada.  

Lexy, Moleong. 2010. Metodologi Penelitian 
Kualitatif. Bandung: Remaja  
 Rosdakarya.   

Lutfi, Ahmad. 2009. Pembelajaran Al-
Qur’an dan Hadits. Jakarta: 
Direktorat  Jenderal  
 Pendidikan  Islam.  

Mustafa Yaqub, Ali. 2018. Nasihat Nabi 
kepada Pembaca dan Penghafal Al-
 Qur’an. Tangerang: Yayasan 
Wakaf Darus Sunnah.  

Sudjana, Nana. 2009. Dasar-dasar Proses 
Belajar Mengajar. Bandung: Sinar  
 Baru.  

Nur, Subhan. 2012. Energi Ilahi Tilawah. 
Jakarta: Penerbit Republika.  

N Cahyo, Agus. 2011. Penjelasan-
Penjelasna Ilmiah Tentang Dhasyatnya  
 Manfaat  Ibadah  Harian  Untuk 
Kesehatan Jiwa dan Fisik Kita. 
Yogyakarta:  Diva Pres.  

Qoyyimah, Siti. 2013. Pengaruh Program 
Unggulan Terhadap Kualitas Baca  
 Tulis Al  Qur’an  Siswa Kelas 8 
International Class Progame di 
 Madrasah   Tsanawiyah Yayasan 
 Pendidikan  dan Sosial Ma’arif 1 
 Wonoayu Sidoarjo. Skripsi. Suabaya: 
UIN Sunan  Ampel.   

Sakho Muhammad, Ahsin. 2017. 
Menghafalkan Al-Qur’an Manfaat dan  
 Keutamaan,  
 Keberkahan,  dan  Metode  Praktisnya. 
t.t. PT Qaf  Media   Kreatifa.  

Umam, Saiful. 2011. Implementasi Program 
Tartil dan Tahfidz di 
 Madrasah  Ibtidaiyah  Muhammadiyah 
1 Kudus. Skripsi, Fakultas Tarbiyah 
Institut  Agama Islam 
Negri  Walisongo.   

Umar. Implementasi Pembelajaran Tahfidz 
Al-Qur’an di SMP Lukman Al-Hakim,  
 Skripsi.  Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah 
Surabaya.   

  W, Ahsin. 2009. Bimbingan Praktis 
Menghafal Al-Qur’an. Yogyakarta: 
Pustaka   Pelajar.  

Yunus, Mahmud. 2007. Kamus Arab 
Indonesia. Jakarta: PT Mahmud Yunus 
Wa   Dzurriyah.  

Zakiyatush Sholikhah, Siti. 2016. Program 
Tahfidzul Qur’an di SD Al-Azhar 16  
 Cilacap.  Skripsi. Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Institut Agama Islam  
 Negri  Purwokerto.   

Zamzani, Zaki dan M.Syukron Maksum, 
2009. Menghafal Al-Qur’an itu  
 Gampang.  Yogyakarta: Mutiara 
Media.   

------------, 2014. Metode Cepat Menghafal 
 Al- Qur’an.  Jakarta: PT Argo Media 
Pustaka 

  
 

 



1129 

PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DALAM QS. LUQMAN AYAT 12-19 
TELAAH TAFSIR AL-MISBAH 

 

FORMATION OF CHILD CHARACTER IN QS. LUQMAN VERSES 12-19 
REVIEW TAFIR AL-MISBAH 

 

Khoirul Muthrofin 

 

Khoirul Muthrofin 

muthrofinagus@gmail.com  

Guru MAN 1 Lamongan  

Jl. Veteran No.43 Lamongan 

 Naskah :   

Diterima :  15 Maret 2022 

Direvisi :   26 April 2022 

Disetujui : 20 Mei 2022 

ABSTRACT 

This research is motivated by the condition of most parents who do 

not understand how to educate children as exemplified by Islam in 

the Koran. M. Quraish Shihab in his commentary book gives a clear 

picture of character education methods for children. This study 

aims to examine more deeply the concept of moral education 

contained in Surah Luqman verses 12-19. In addition, this study 

also aims to determine the application of exemplary values 

described by M. Quraish Shihab in children's moral education. This 

research method uses library research, which is in solving a 

problem which is based on a critical and in-depth analysis of 

relevant library materials using the content analysis method. The 

data used is primary data from the book of Tafsir Al-Misbah by M. 

Quraish Shihab. Meanwhile, secondary data is in the form of 

supporting books related to moral education. This educational 

value includes the main points of religious guidance which include 

belief (akidah), sharia and morals. 

Keywords: Education, Morality, Tafsir al-Misbah 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi sebagian besar orang tua 

yang kurang memahami cara mendidik anak sebagaimana 

dicontohkan Islam dalam al-Qur’an. M. Quraish Shihab dalam kitab 

tafsirnya memberikan gambaran yang gamblang tentang metode 

pendidikan karakter bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji lebih dalam tentang konsep edukasi moral yang terdapat 

pada Qur’an Surat Luqman ayat 12-19. Selain itu, penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai keteladanan yang 

dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam edukasi moral anak. 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu dalam pemecahan suatu masalah didasarkan pada 

analisis kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan 

menggunakan metode analisis isi (content analysis). Data yang 

digunakan adalah data primer dari kitab Tafsir Al-Misbah karya M. 

Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku 

penunjang yang berkaitan dengan edukasi moral. nilai edukasi ini 

mencakup pokok-pokok tuntunan agama yang meliputi akidah, 
syari’at dan akhlak. 

Kata kunci:  Edukasi, Moralitas, Tafsir al-Misbah 

mailto:muthrofinagus@gmail.com
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PENDAHULUAN
Saat ini banyak kita jumpai anak-

anak usia sekolah dasar yang memakai 
pakaian yang tidak pantas untuk 
dikenakan. Mereka sangat bangga 
berpakaian dengan gaya seperti orang 
dewasa. Bahkan, banyak anak SD yang 
sering mengunggahnya di media sosial 
dengan tujuan mencari perhatian dengan 
lawan jenis. Maka tidak heran lagi, jika 
anak-anak zaman sekarang kurang 
beretika ketika berada di lingkungan 
sekitarnya. Nilai moral harus kita 
perbaiki sejak dini, sebelum pengaruh 
negatif menjajah generasi muda saat ini. 
Pengaruh budaya kebarat-baratan sangat 
mudah memasuki pola perilaku 
masyarakat khususnya anak-anak. 
Perantara yang sangat cepat dalam 
mempengaruhinya adalah melalui media 
sosial. Hal ini menjadi perhatian khusus 
bagi orang tua yang memiliki anak usia 
SD atau dini agar lebih selektif dalam 
mengasuhnya. Fungsi pengawasan 
merupakan pertimbangan utama yang 
harus dilakukan oleh orang-orang 
terdekat. Melalui pengawasan, orang tua 
mampu mengontrol perilaku anaknya 
dalam mengendalikan emosi yang 
dihadapinya (Aminah 2020). 

Salah satu cara untuk membatasi 
anak dari pengaruh budaya luar adalah 
dengan memberikan pendidikan moral 
sejak dini. Pendidikan adalah usaha 
untuk membentuk individu dan 
mempersiapkan serta menyempurnakan 
manusia menjadi manusia yang 
sempurna (Insan Kamil). Pendidikan 
menempati tempat yang sangat penting 
dalam segala aspek kehidupan manusia. 
Karena pendidikan, manusia dapat 
mengembangkan keterampilan yang 
telah dibawa ke muka bumi ini sejak 
lahir. Sejak kebangkitan Islam, 
pendidikan telah menjadi salah satu 
tugas seorang Nabi. Karena Islam tidak 
hanya menganjurkan umatnya untuk 
beribadah, tetapi Islam juga mendorong 

umatnya untuk melangkah lebih jauh 
dalam dunia pendidikan dengan tujuan 
agar mereka selalu mencari ilmu dan 
pemahaman sesuai standar yang telah 
ditetapkan dalam Islam (Zainuddin 2019, 
181). 

Dalam masyarakat yang dinamis, 
pendidikan memegang peranan yang 
menentukan dalam keberadaan dan 
perkembangan masyarakat, karena 
pendidikan merupakan upaya 
melestarikan dan mentransformasikan 
nilai-nilai budaya dalam segala aspek dan 
jenisnya kepada generasi penerus. 
Demikian pula peran pendidikan Islam di 
kalangan umat Islam merupakan bentuk 
perwujudan cita-cita agama Islam untuk 
melestarikan, mentransfer dan 
menanamkan nilai-nilai Islam tersebut 
kepada generasi penerus agar nilai-nilai 
religius dapat terus berfungsi dan 
berkembang di masyarakat (Suryadi 
2018, 7). 

Pendidikan dasar yang harus 
didapatkan oleh anak-anak harus dimulai 
dari lingkungan keluarga. Keluarga 
merupakan lembaga pendidikan pertama 
dan utama yang dikenal anak, hal ini 
dikarenakan kedua orang tua adalah 
orang pertama yang dikenal oleh anak. 
Pendidikan, bimbingan, perhatian dan 
kasih sayang yang terjalin antara orang 
tua dan anaknya merupakan landasan 
yang kuat bagi pertumbuhan dan 
perkembangan psikologis serta nilai-nilai 
sosial dan keagamaan pada diri anak. 
Dalam keluarga, anak mulai mengenal 
lingkungan kehidupannya, hal ini harus 
disadari dan dipahami oleh setiap orang 
tua. Bahwa anak lahir dalam lingkungan 
keluarga dan tumbuh kembang sampai 
anak melepaskan diri dari ikatan 
keluarga. 

Dalam lingkungan keluarga, anak 
dilatih untuk hidup bermasyarakat, 
dibina dan dikenalkan dengan nilai dan 
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norma yang berlaku di masyarakatnya, 
sehingga pada waktunya anak benar-
benar siap terjun di tengah-tengah 
masyarakat. Keluarga mempunyai 
kewajiban untuk memperkenalkan dan 
mengajak anak dan anggota keluarga 
lainnya pada kehidupan beragama. 
Untuk itu, orang tua sebagai figur inti 
dalam keluarga harus terlebih dahulu 
menciptakan iklim atau suasana religius 
dalam keluarga. Keluarga adalah tempat 
pertama anak mengenal agama. Keluarga 
juga menanamkan dan menumbuhkan 
serta mengembangkan nilai-nilai agama, 
agar anak menjadi manusia yang 
berakhlak mulia dan bertaqwa (Rahmah 
2017, 16). 

Al-Qur‘an sendiri sebagai sumber 
ajaran dan pedoman umat Islam banyak 
menyinggung masalah pendidikan moral 
anak. Salah satu ayat yang membicarakan 
mengenai pendidikan moral anak 
terdapat dalam Surah Luqman ayat 12-19. 
Maka dari itu, tulisan ini bermaksud 
membahas tentang edukasi moral dalam 
QS. Luqman ayat 12-19 menggunakan 
perspektif tafsir al-Misbah. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk 
memecahkan suatu masalah yang pada 
dasarnya bertumpu pada analisis kritis 
dan mendalam terhadap bahan pustaka 
yang relevan. Adapun dalam 
pembahasannya, penulis menggunakan 
metode analisis isi (content analysis). Data 
yang digunakan adalah data primer dari 
kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish 
Shihab. Sedangkan data sekunder berupa 
buku-buku penunjang yang berkaitan 
dengan edukasi moral. 
Edukasi Moral 

Kata edukasi berasal dari bahasa 
Inggris yakni kata ―education‖ yang 
berarti pendidikan. Secara umum edukasi 

atau pendidikan adalah suatu proses 
pembelajaran yang dilaksanakan baik 
secara formal maupun nonformal dengan 
tujuan mendidik, memberikan 
pengetahuan, dan mengembangkan 
potensi yang ada pada setiap manusia, 
kemudian mewujudkan proses belajar 
tersebut menjadi lebih baik. Ahmad D. 
Marimba menjelaskan bahwa pendidikan 
adalah bimbingan sadar atau 
kepemimpinan oleh pendidik terhadap 
perkembangan jasmani dan rohani orang 
yang terdidik menuju pembentukan 
kepribadian utama (Marimba 1996, 19). 
Hasan Langgulung berpendapat bahwa 
pendidikan sebenarnya dapat dilihat dari 
dua aspek; pertama, dari sudut pandang 
masyarakat; kedua, dari sudut pandang 
individu. Dari sudut masyarakat, 
pendidikan berarti pewarisan budaya 
dari generasi tua kepada generasi muda, 
agar kehidupan masyarakat tetap lestari, 
dengan kata lain masyarakat memiliki 
nilai-nilai budaya yang ingin diwariskan 
dari generasi ke generasi sehingga 
identitas masyarakat tetap terjaga. Dari 
sudut pandang individu, pendidikan 
berarti pengembangan potensi 
terpendam dan terpendam. Manusia 
memiliki berbagai bakat dan kemampuan 
yang jika dikelola dengan cerdas dapat 
berubah menjadi emas dan berlian 
(Langgulung 1980, 94). 

Jadi, pendidikan adalah usaha sadar 
yang dilakukan oleh pendidik kepada 
peserta didik dalam proses pembelajaran, 
baik formal, nonformal maupun informal 
dalam rangka mengembangkan potensi 
individu yang nantinya dapat bermanfaat 
bagi dirinya, keluarganya, agama, bangsa 
dan negaranya. Kesimpulannya, nilai 
pendidikan adalah segala sesuatu yang 
memberi makna dan menjadi acuan 
dalam mendidik manusia menuju 
kedewasaan, baik maupun buruk 
sehingga bermanfaat bagi kehidupan 
manusia yang diperoleh melalui proses 
pendidikan. 
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Adapun kata moral berasal dari 
bahasa latin mores yang berarti cara 
hidup, adat istiadat, kebiasaan. Moral 
pada dasarnya adalah seperangkat nilai 
tentang berbagai macam perilaku yang 
harus dipatuhi. Moral adalah aturan 
norma dan institusi yang mengatur 
perilaku individu dalam hubungannya 
dengan kelompok sosial dan masyarakat. 
Moral adalah standar baik dan buruk 
yang ditentukan bagi individu yang 
memiliki nilai sosial budaya di mana 
individu tersebut menjadi anggota 
sosialnya. Moralitas merupakan aspek 
kepribadian yang diperlukan seseorang 
dalam hubungannya dengan kehidupan 
bermasyarakat secara serasi, adil, dan 
seimbang. Tingkah laku moral 
diperlukan untuk terwujudnya 
kehidupan yang damai penuh 
keteraturan, ketertiban, dan kerukunan 
(Ali dan Asrori 2012, 136). 

Islam memandang pendidikan moral 
atau akhlak sebagai inti dari pendidikan 
itu sendiri. Nilai yang terkandung di 
dalamnya bersumber dari Al-Qur‘an dan 
Hadits. Pendidikan yang baik akan 
terlihat dari adanya tujuan pembelajaran 
yang jelas sebagai salah satu unsur 
penting dalam proses kegiatan 
pembelajaran, menciptakan pribadi 
hamba Allah SWT yang bertakwa 
kepada-Nya dan dapat mencapai 
kehidupan yang bahagia di dunia dan 
akhirat. Dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, tidak sedikit 
dampaknya terhadap sikap dan perilaku 
manusia, baik sebagai manusia yang 
beragama maupun sebagai makhluk 
individu dan makhluk sosial.  

Al-Ghazali, seorang ulama besar dan 
sufi yang bergelar hujjat al-Islam menulis 
karya-karyanya dalam bidang akhlak 
atau akhlak, antara lain Ihya' Ulūm al-Dīn, 
Mizān al-‘Amal dan Ma’ārij al-Quds. Dari 
karyanya, al-Ghazali menjelaskan 
prinsip-prinsip ajaran moralnya yang 
sepenuhnya dibangun di atas prinsip-

prinsip syari'ah. Menurut Al-Ghazali, 
berakhlak mulia atau terpuji berarti 
menjauhkan segala kebiasaan tercela 
yang telah digariskan dalam agama 
Islam, kemudian membiasakan diri 
dengan kebiasaan yang baik, 
mengamalkannya dan mencintainya. 
Ketentuan baik dan buruk hanya dapat 
diketahui dari ketentuan syariat. Rasio 
memang diakui memiliki kemampuan 
untuk menentukan baik buruknya suatu 
perbuatan, tetapi baik buruknya disinari 
oleh syariat (Suriani 2016, 175). 

Tujuan ajaran akhlak al-Ghazali 
adalah untuk menciptakan kebahagiaan 
di akhirat yang dicapai dengan 
mensucikan jiwa dan mengupayakan 
kesempurnaannya. Cara untuk mencapai 
kesempurnaan jiwa adalah dengan 
melakukan keunggulan. Kebajikan 
memiliki dua arti; Pertama, kebajikan 
berarti kebaikan pikiran dan kemampuan 
rasional untuk membedakan (tamyiz). 
Kedua, kebajikan berarti kebaikan moral. 
Kebaikan akal dirumuskan oleh al-
Ghazali sebagai kemampuan rasional 
untuk membedakan jalan menuju 
kebahagiaan dan kesengsaraan, serta 
kemampuan mengaplikasikannya dalam 
bentuk amalan yang disertai keyakinan 
akan kebenaran amalannya berdasarkan 
dalil. yang mendukung keyakinannya, 
bukan sekedar tradisi atau angan-angan. 
Akhlak yang baik sebagai unsur 
kebajikan adalah menghilangkan segala 
kebiasaan buruk yang ditentukan oleh 
syariat secara detail dan menjauhinya 
karena selalu ingin menjauhkan diri dari 
hal-hal yang tercela. Dengan demikian 
orang akan terbiasa dengan kebiasaan 
yang baik dan menyukai kebiasaan 
tersebut (Al-Ghazali 1964, 44). 

Pendidikan nilai moral atau agama 
sangat penting bagi generasi penerus 
bangsa, agar harkat dan martabat bangsa 
terangkat, kualitas hidup meningkat, 
kehidupan menjadi lebih baik, aman dan 
nyaman serta sejahtera. Pendidikan nilai-
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nilai moral atau agama sangat penting 
untuk tegaknya suatu bangsa. Tanpa 
pendidikan nilai-nilai moral (agama, budi 
pekerti, akhlak) sangat mungkin suatu 
bangsa akan hancur. 

 

Mengenal Surah Luqman  
Nama Luqman al-Hakim sangat 

populer di dunia Islam karena saran 
kebijaksanaannya. Saran ini adalah 
bentuk pendidikan seorang ayah kepada 
putranya yang penuh dengan kasih 
sayang dan ajaran tentang iman dan 
moral. Bentuk pendidikan yang 
diterapkan oleh Luqman al-Hakim 
menyampaikan namanya diabadikan 
oleh Allah dalam Al-Qur‘an. 

Nama Luqman disebutkan dalam Al-
Qur‘an hanya dua kali dalam juz 21 dan 
pada saat yang sama itu adalah nama 
surah ke-31. Surat Luqman terdiri dari 34 
ayat, 548 kata, 2110 huruf dan tergolong 
surat Makkiyah, kecuali ayat 28, 29, dan 
30 yang termasuk dalam surat 
Madaniyyah. Sedangkan menurut M. 
Quraishh Shihab dalam kitabnya al-
Lubab, ada yang mengecualikan tiga 
ayat, yaitu ayat 27, 28 dan 29, dengan 
alasan bahwa ayat-ayat tersebut 
berkaitan dengan pembicaraan antara 
Muslim dan Yahudi, yang pada saat itu 
sebagian besar tinggal di Madinah. 
Pendapat ini, di samping riwayat yang 
lemah, meskipun dipahami seperti itu, 
tidak menutup kemungkinan terjadi 
diskusi semacam itu di Mekkah, antara 
kaum Muslimin dan penduduk Mekkah 
yang menerima ―pertanyaan dan contoh 
keberatan‖ dari orang-orang Yahudi 
yang tinggal di Madinah. Ada juga yang 
hanya mengecualikan ayat 4 dengan 
alasan bahwa ayat tersebut berbicara 
tentang shalat dan zakat, namun hal ini 
dianggap lemah (Shihab 2012, 167).  

Luqman adalah nama orang yang 
alim dan sangat bijaksana di masa lalu. 
Para ulama berbeda pendapat apakah dia 
seorang Nabi atau orang saleh yang 
sangat bijaksana. Mayoritas ulama 

memilih yang kedua. Ulama ahli tafsir 
juga berbeda pendapat tentang masa 
hidupnya. Ada yang mengatakan dia 
adalah anak dari saudara perempuan 
Nabi Ayyub. Yang lain mengatakan anak 
bibi Nabi Ayyub. Ulama pun berbeda 
pendapat tentang pekerjaannya. Ada 
yang mengatakan dia penjahit, tukang 
kayu, atau penggembala kambing. 
Namun, yang patut dicatat di sini adalah 
bahwa nama Luqman sebagai seorang 
yang alim dan bijaksana telah dikenal 
bangsa Arab. Luqman memiliki kata-kata 
bijak yang sangat berharga. Apa yang 
tertera dalam surat ini hanyalah sebagian 
saja. Wasiat Luqman dalam surat ini 
meliputi dasar-dasar agama yaitu akidah, 
adab pergaulan, bersuci dan aktivitas 
dalam kehidupan sehari-hari 
(Departemen Agama RI 2008, 7:546). 

Quraish Shihab menyatakan bahwa 
surah Luqman memuat kisah Luqman 
yang bernama lengkap Luqman bin 
Ba‘ura, salah satu putra Nabi Ayyub, dari 
suku Naubah dan bagian dari 
masyarakat Ailah, kota yang terletak di 
sekitar Qulzum. Ia hidup pada zaman 
Nabi Dawud dengan julukan al-hakim 
(orang bijak). Surah ini terdiri dari 33 
ayat menurut ulama Mekah dan 
Madinah, dan 34 ayat menurut ulama 
Syam (Lufah dan Basrah). Perbedaan ini 
hanya perbedaan cara menghitung, 
bukan berarti ada ayat yang tidak 
dikenali oleh mereka yang menilai 33 
ayat (Shihab 2002, 8). 

Luqman al-Hakim sebenarnya 
bukanlah seorang Nabi, Rasul, dan atau 
Malaikat, tetapi dia hanya manusia biasa. 
Namun, namanya sangat populer karena 
keberhasilannya dalam melaksanakan 
tugas sebagai ayah dan sosok di tengah-
tengah masyarakat seperti yang 
diceritakan dalam Surah Luqman ayat 1-
19. Ketokohannya sangat identik dengan 
dunia pendidikan Islam. Aspek pribadi 
Luqman al-Hakim jika dilihat dalam 
perspektif pendidikan, yaitu bahwa 
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kualitas manusia tidak terlihat dari sudut 
dan ras tetapi berdasarkan keunggulan 
dan kualitas kepribadiannya. Luqman al-
Hakim dipandang sebagai tokoh 
pendidik yang memiliki sifat dan 
perilaku yang menyebarkan 
kebijaksanaan, yaitu pemahaman dalam 
agama, kekuatan berpikir, memutuskan 
dalam berbicara, dan memahami dalam 
Islam meskipun dia bukan seorang nabi. 
 

Tafsir Al-Misbah terhadap Surah 
Luqman Ayat 12-19  

Sebelum membahas mengenai tafsir 
Al-Misbah terhadap Surah Luqman ayat 
12-19, maka perlu dibahas terlebih 
dahulu mengenai pengarang dari kitab 
tafsir ini. Tafsir Al-Misbah ditulis oleh 
Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, 
MA yang lahir pada tanggal 16 Februari 
1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. 
Ulama tafsir dari Indonesia ini meraih 
gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir 
Al-Qur‘an di Universitas Al-Azhar Kairo, 
Mesir pada 1969 M. Di tahun 1982 beliau 
memperoleh gelar doktor di bidang ilmu-
ilmu Al-Qur‘an dengan predikat Summa 
Cum Laude di universitas yang sama. 
Sepak terjangnya di bidang pendidikan 
mengantarkannya menjadi Rektor IAIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992-
1998. Beliau terkenal dengan 
keaktifannya dalam menulis. Di antara 
tulisan fenomenalnya, antara lain 
―Membumikan‖ Al-Qur‘an (Mizan, 1994), 
Lentera Hati (Mizan, 1994), Wawasan Al-
Qur‘an (Mizan, 1996) dan Tafsir Al-
Misbah (15 jilid, Lentera Hati, 2003) yang 
menjadi rujukan kitab tafsir kontemporer 
(Shihab 2007). 

Mengenai Surah Luqman ayat 12-19, 
Quraish Shihab memberikan argumennya 
melalui Tafsir Al-Misbah yang ditulisnya. 
Surah Luqman ayat 12 menjelaskan 
tentang seseorang bernama Luqman yang 
dianugerahi oleh Allah SWT hikmah, dan 
dia menasehati beberapa hikmah kepada 
anaknya. Dia bersyukur kepada Tuhan 
karena memberinya kenikmatan. Ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan dan 
ajaran yang disampaikan oleh Luqman 
tidak berasal dari wahyu yang Tuhan 
ungkapkan kepada-Nya, tetapi semata-
mata berdasarkan pengetahuan dan 
kebijaksanaan yang Tuhan berikan 
kepadanya. Menurutnya kata hikmah 
berarti mengetahui yang terpenting dari 
segala sesuatu, baik ilmu maupun 
perbuatan. Ilmu yang didukung dengan 
amal, dan amal yang benar dan didukung 
oleh ilmu. Dalam ayat ini juga Allah SWT 
memerintahkan untuk selalu mensyukuri 
nikmat yang telah dilimpahkan kepada 
hamba-Nya dengan memanfaatkan 
segala karunia tersebut sesuai dengan 
fungsinya masing-masing, kemudian 
memuji Allah SWT dengan ucapan dan 
hati serta menjauhi segala yang dilarang 
oleh-Nya. (Shihab 2002:121–122). 

Setelah ayat sebelumnya menjelaskan 
tentang rasa syukur kepada Allah, dan 
tercermin dalam pengakuan kepada-Nya 
dan karunia-Nya, kini melalui ayat 13 
dijelaskan bagaimana Luqman 
mengamalkan hikmah tersebut melalui 
nasehat untuk anaknya. Luqman 
memulai nasihatnya dengan menekankan 
perlunya menghindari syirik atau 
menyekutukan Allah. Larangan ini 
sekaligus mengandung ajaran tentang 
keberadaan dan keesaan Tuhan. Bahwa 
redaksional pesannya berupa larangan, 
jangan menyekutukan Allah untuk 
menekan keharusan meninggalkan 
sesuatu yang buruk sebelum melakukan 
sesuatu yang baik. Sesungguhnya ―Al-
takhliyah muqaddamun ‘an at-tahliyah‖ 
(menyingkirkan kejelekan lebih utama 
daripada memakai perhiasan). Perbuatan 
syirik merupakan salah satu bentuk dosa 
besar terhadap Allah, sehingga dosa 
perbuatan ini tidak akan diampuni 
selamanya karena menyamakan Allah 
SWT dengan sesuatu yang lain dan 
merupakan perbuatan kezaliman (Shihab 
2002:125–127). 
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Ayat ke-14 Surah Luqman dianggap 
banyak ulama bukan bagian dari ajaran 
Luqman kepada anaknya. Ayat tersebut 
disisipkan dalam Al-Qur‘an untuk 
menunjukkan betapa penghormatan dan 
bakti kepada kedua orang tua menempati 
urutan kedua setelah mengagungkan 
Allah SWT. Pendapat ini diperkuat 
dengan penjajaran perintah bersyukur 
kepada Allah dengan hormat kepada 
kedua orang tua dan ibu. Ayat tersebut 
menanamkan pesan yang sangat kuat 
kepada seluruh manusia tentang ibu dan 
bapaknya karena ibunya mengandung 
dalam keadaan lemah di atas kelemahan, 
yaitu kelemahan yang berlipat ganda dan 
dari waktu ke waktu bertambah. Dan 
merawatnya hingga tiba sampai waktu 
untuk menyapih dalam waktu dua tahun 
sejak anak itu lahir. Dalam ayat ini juga 
diperintahkan untuk bersyukur kepada 
Allah dan kedua orang tua (Shihab 
2002:128–131). 

Setelah ayat sebelumnya 
menekankan pentingnya berbakti kepada 
kedua orang tua, pada ayat ke-15 
dipaparkan kasus yang merupakan 
pengecualian untuk menaati perintah 
kedua orang tua, sekaligus 
menggarisbawahi wasiat Luqman kepada 
anaknya mengenai kewajiban 
meninggalkan syirik dalam segala hal, 
bentuk dan kapan saja dan di mana saja. 
Namun jangan memutuskan hubungan 
dengannya atau tidak menghormatinya. 
Tetapi tetaplah berbakti kepada 
keduanya selama tidak bertentangan 
dengan ajaran agama, dan bergaul 
dengan keduanya di dunia, yaitu selama 
masih hidup dan dalam urusan duniawi 
bukan menyangkut masalah iman 
dengan pergaulan yang baik, tetapi 
jangan biarkan hal ini mengorbankan 
prinsip-prinsip agama. Allah berpesan 
kepada setiap orang untuk mendampingi 
kedua orang tuanya dalam urusan dunia 
dengan cara yang baik, sesuai dengan 
pergaulan yang diketahui, bukan yang 

jahat, dengan tetap memperhatikan 
kondisi keduanya dengan lembut tanpa 
kasar (Shihab 2002:131–133). 

Ayat ke-16 merupakan kelanjutan 
wasiat Luqman kepada anaknya. 
Luqman berpesan kepada anaknya 
bahwa sesungguhnya jika ada sesuatu 
yang baik atau buruk, sekalipun seberat 
biji sawi, dan berada di tempat yang 
paling tersembunyi, misalnya di dalam 
batu sekecil, sesempit dan sekokoh apa 
pun batu itu, atau di langit yang begitu 
luas dan tinggi, atau di dalam perut bumi 
yang begitu dalam, di mana pun mereka 
berada, pasti Allah mendatangkan 
mereka kemudian menghitung dan 
memberi pahala kepada mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Halus, 
menjangkau segala sesuatu dan Maha 
Mengetahui segala sesuatu, sehingga 
tidak ada yang luput dari-Nya. Menurut 
M. Quraish Shihab, dapat dikatakan 
bahwa jika ayat sebelumnya berbicara 
tentang keesaan Allah dan larangan 
menyekutukan-Nya, maka ayat ini 
menjelaskan tentang kekuasaan Allah 
untuk melakukan perhitungan amal 
perbuatan manusia di akhirat. 
Demikianlah, melalui keduanya, 
gambaran tentang keesaan Allah dan 
keniscayaan Hari Pembalasan 
digabungkan. Dua prinsip dasar akidah 
Islam yang seringkali mewakili seluruh 
akidahnya (Shihab 2002:134–136). 

Melalui ayat ke-17, Luqman 
melanjutkan nasehatnya kepada anaknya 
yang bisa menjamin keberlangsungan 
Tauhid dan hadirnya Tuhan di dalam 
hati sang anak. Ia berkata sambil tetap 
memanggilnya dengan sapaan yang 
mesra: Wahai anakku sayang, laksanakan 
sholat dengan syarat, rukun dan sunnah 
yang sempurna. Dan selain engkau 
memperhatikan diri sendiri dan 
membentenginya dari kekejian dan 
kejahatan, juga mendorong orang lain 
untuk melakukan hal yang sama. Oleh 
karena itu, perintahkan dengan baik siapa 
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pun yang mampu engkau ajak melakukan 
apa yang ma’ruf (baik) dan cegah mereka 
dari melakukan kemungkaran (kejahatan). 
Sesungguhnya kamu akan mengalami 
banyak tantangan dan rintangan dalam 
menjalankan tuntunan Allah, oleh karena 
itu tabah dan sabarlah dengan apa yang 
menimpamu dalam menjalankan 
berbagai tugasmu. Padahal, hal-hal yang 
kedudukannya sangat tinggi dan berada 
pada tingkatan kebaikan yang jauh 
jangkauannya, yaitu shalat, amr ma’ruf 
dan nahi munkar atau sabar adalah di 
antara hal-hal yang Allah perintahkan 
untuk diutamakan, sehingga tidak ada 
alasan untuk mengabaikan itu semua. 

Nasihat Luqman di atas menyangkut 
hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan 
baik yang puncaknya adalah sholat, serta 
perbuatan baik yang tercermin dalam amr 
ma’ruf dan nahi munkar, serta nasihat 
berupa tameng yang membentengi 
seseorang dari kegagalan yaitu kesabaran 
dan ketabahan. Perintah untuk 
melakukan ma’ruf, mengandung pesan 
untuk melakukannya, karena tidak wajar 
untuk memerintahkannya sebelum diri 
sendiri melakukannya. Demikian pula 
mengharamkan kemunkaran, menuntut 
agar yang melarang terlebih dahulu 
mencegah diri sendiri untuk 
melakukannya. Itulah kiranya yang 
menjadi alasan mengapa Luqman tidak 
memerintahkan anaknya untuk 
melaksanakan ma‘ruf dan menjauhi 
munkar, melainkan memerintah, 
menyuruh dan mencegah. Di sisi lain, 
membiasakan anak untuk melaksanakan 
tuntutan tersebut menimbulkan jiwa 
kepemimpinan dan kepedulian sosial 
dalam diri mereka (Shihab 2002:136–138). 

Nasehat Luqman dalam ayat ke-18 
berkaitan dengan akhlak dan adab dalam 
berinteraksi dengan sesama manusia. 
Pokok bahasan keimanannya sejalan 
dengan pokok bahasan akhlak. Dia 
menasihati putranya untuk tidak 
berpaling dari manusia mana pun, karena 

itu akan mencerminkan penghinaan dan 
kesombongan. Setiap orang harus 
menampilkan wajah berseri-seri penuh 
kerendahan hati. Dan saat melangkah, 
tidak boleh berjalan di bumi dengan 
kesombongan, tetapi berjalanlah dengan 
lembut dengan penuh wibawa. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai, 
yaitu tidak melimpahkan rahmat-Nya 
kepada orang-orang yang sombong dan 
membanggakan diri (Shihab 2002, 139). 

Ayat selanjutnya, yakni ayat ke-19 
menjelaskan bahwa Luqman berpesan 
kepada anaknya untuk bersahaja dalam 
berjalan yaitu tidak membusungkan dada 
dan tidak berjongkok seperti orang sakit. 
Jangan berlari terburu-buru dan jangan 
berjalan lambat karena dapat membuang 
waktu. Luqman pun menyuruh anaknya 
untuk melembutkan suaranya agar tidak 
terdengar kasar seperti suara teriakan 
keledai. Padahal, suara yang paling 
buruk adalah suara keledai karena 
awalnya berupa siulan yang tidak 
menarik dan akhirnya menjadi bau mulut 
(Shihab 2002, 139). 

 

Edukasi Moral yang Terdapat dalam 
Surah Luqman Ayat 12-19 

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab 
telah memaparkan beberapa metode 
keteladanan dalam Surat Luqman ayat 
12-19 yang mungkin bisa diterapkan 
dalam pendidikan karakter pada anak. 
Metode keteladanan yang dicontohkan 
oleh Luqman al-Hakim kepada anak-
anaknya sangat penting untuk diteladani 
oleh para pendidik. Maka dengan 
demikian banyak nilai-nilai pendidikan 
yang terkandung di dalamnya. Adapun 
nilai-nilai tersebut dipaparkan sebagai 
berikut: 
1. Syukur terhadap nikmat dari Allah 

SWT. 
Dari pemaparan tafsir al-Misbah 

diatas diketahui bahwa Surah 
Luqman ayat 12 mengajarkan kepada 
manusia untuk selalu bersyukur atas 
nikmat yang telah diberikan Allah 
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SWT. Melalui firman-Nya, Allah 
memberikan kisah teladan yakni 
seseorang yang bernama Luqman 
diberikan hikmah1 oleh Allah SWT 
yang kemudian ia bersyukur atas apa 
yang telah diberikan Allah 
kepadanya.  

Kata syukur diambil dari kata 
syakara yang maknanya berkisar 
antara lain memuji atas kebaikan, dan 
berkelimpahan sesuatu. Rasa syukur 
manusia kepada Allah diawali dengan 
menyadari dari lubuk hatinya betapa 
besarnya nikmat dan karunia-Nya, 
disertai ketundukan dan kekaguman 
yang melahirkan rasa cinta kepada-
Nya, serta dorongan untuk memuji-
Nya dengan ucapan sambil 
menjalankan apa yang Dia kehendaki 
dari penganugerahan itu. 

Allah SWT juga memerintahkan 
untuk selalu mensyukuri nikmat yang 
telah dilimpahkan kepada hamba-Nya 
dengan memanfaatkan segala karunia 
tersebut sesuai dengan fungsinya 
masing-masing, kemudian memuji 
Allah SWT dengan ucapan dan hati 
serta menjauhi segala yang dilarang 
oleh-Nya. Perintah tersebut 
sebagaimana tertuang dalam surah al-
Baqarah ayat 152: 

ِِ  فَٱْذُكُرونِٓى أَْذُكْرُكْم َوٱْشُكُرو۟ا ِلى َولَ  ﴾٢٥١ ََْكُُُرو  
Artinya: Maka ingatlah kepada-Ku, Aku 
pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah 
kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar 
kepada-Ku. 

M. Quraish Shihab menuturkan 
bahwa syukur mempunyai tiga sudut 
pandang, antara lain : 

a. Syukur dengan hati menyadari 
sepenuhnya bahwa nikmat itu 
diperoleh semata-mata karena 
karunia dan rahmat Allah yang 
akan mengantarkan seseorang 
untuk menerimanya dengan ikhlas 
tanpa menggerutu dan 

                                                           
 

berkeberatan betapa kecilnya 
nikmat itu. 

b. Syukur dengan lisan yang 
dibuktikan dengan pelafalan 
kalimat thayyibah, yakni kalimat 
―Alhamdulillah‖ sebagai bentuk 
rasa ucapan terimakasih atas 
anugerah dan nikmat yang 
diberikan Allah SWT. 

c. Syukur dengan perbuatan, yaitu 
memanfaatkan pemberian yang 
diperoleh sesuai dengan tujuan 
pemberiannya dan menuntut 
penerima nikmat untuk 
merenungkan tujuan pemberian 
nikmat tersebut oleh Allah SWT 
(Shihab 1996, 217). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa syukur adalah menerima dan 
menggunakan nikmat yang telah 
dianugerahkan oleh Allah SWT untuk 
melakukan ketaatan kepada Allah SWT, 
baik itu dengan hati, lisan maupun 
perbuatan dalam rangka mendekatkan 
diri kepada Allah SWT. Dari rangkaian di 
atas dapat dipahami bahwa metode 
keteladanan yang terkandung dalam ayat 
ini adalah Luqman memberikan nasihat 
kepada anaknya untuk selalu 
mensyukuri segala nikmat yang Allah 
limpahkan kepada hambanya. Syukur 
dapat diungkapkan dengan hati, lisan 
atau perbuatan. 
2. Tidak berbuat syirik 

Telah nampak jelas bahwa dalam 
surah Luqman ayat 13 menerangkan 
tentang nasehat Luqman kepada 
anaknya agar tidak menyekutukan 
Allah SWT. Perbuatan syirik 
merupakan salah satu bentuk dosa 
besar terhadap Allah, sehingga dosa 
perbuatan ini tidak akan diampuni 
selamanya karena menyamakan Allah 
SWT dengan sesuatu yang dan 
merupakan perbuatan kezaliman 
(Sudirman dan Riadi 2020, 354). 

Dari panafsiran mengenai ayat di 
atas, nilai keteladanan yang dapat 
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diambil adalah ketika Luqman 
memberikan nasehat kepada anaknya, 
beliau menggunakan bahasa yang 
santun, lembut dan tidak membentak. 
Hal ini ditunjukkan oleh Luqman saat 
memanggil anaknya dengan lembut 
dan penuh kasih sayang. Luqman 
telah mencontohkan komunikasi yang 
baik dalam mendidik anak agar 
berakhlak mulia. Perkataan yang baik 
sangat diperlukan dalam memberikan 
pengajaran tentang tauhid kepada 
anak karena anak lebih mudah 
menerima dengan perkataan yang 
lembut dan santun. 

3. Berbakti kepada orang tua 
Dalam Islam berbakti kepada orang 

tua dikenal dengan istilah birrul 
walidain. Hal tersebut merupakan 
perbuatan yang utama yang 
diperintahkan langsung oleh Allah 
SWT. Birrul walidain adalah bentuk 
keharusan yang merupakan kewajiban 
(fardlu ‗ain) bagi anak untuk 
menunjukkan akhlak yang mulia 
kepada kedua orang tuanya, menaati 
perintahnya selama masih dalam 
ketaatan yang baik (tidak menyimpang 
dari ajaran Islam), tidak menyia-
nyiakan keberadaan mereka, doakan 
mereka dan teruslah berbuat baik 
padanya. Namun, jika keduanya atau 
salah satunya telah tiada, seorang anak 
harus selalu mendoakannya (Nufus 
dkk. 2018, 19). 

Selain itu, melalui surah Luqman 
ayat 14 ini juga menjelaskan bahwa 
Allah memerintahkan manusia untuk 
bersyukur kepada orang tuanya 
setelah bersyukur kepada Allah. Hal 
ini menunjukkan bahwa berbakti 
kepada kedua orang tua sangat 
penting dalam Islam sehingga 
pendidikan Islam memasukkan 
pembahasan berbakti kepada orang 
tua dalam pembahasan akhlak mulia. 
Betapa pentingnya bakti anak kepada 
orang tuanya sehingga Allah SWT 

menempatkan perintah ini setelah 
perintah untuk taat kepada-Nya 
(Sudirman dan Riadi 2020, 357). 

4. Mengajarkan bahwa setiap perbuatan 
pasti ada balasannya 

Allah akan memasang timbangan 
keadilan pada hari kiamat dan 
membalasnya. Jika baik, maka dia 
akan dibalas dengan kebaikan dan 
jika buruk, dia akan dibalas dengan 
keburukan. Sekalipun kebaikan atau 
keburukan itu seberat biji sawi yang 
dilindungi dan dihalangi di dalam 
batu hitam besar atau di tempat yang 
jauh di ujung langit dan bumi, pasti 
Allah akan mendatangkan balasan itu, 
karena tidak ada sesuatu pun yang 
tersembunyi dan tidak ada satu pun 
biji dzarrah yang tersembunyi di langit 
yang luput dari-Nya. 

Dari penjelasan di atas, nilai 
teladan yang dapat diambil adalah 
bahwa segala sesuatu yang dilakukan 
oleh makhluk di dunia ini, baik 
berupa kebaikan maupun keburukan, 
akan mendapat balasan dari Allah 
SWT. Dengan demikian, manusia 
akan berhati-hati dan waspada dalam 
beramal di dunia ini. Allah Maha 
Mengetahui meskipun kebaikan atau 
kejahatan yang dilakukan seberat biji 
sawi dan terletak di tempat yang 
tersembunyi. 

5. Senantiasa menegakkan sholat dan 
amr ma’ruh nahi munkar 

Nasehat yang paling mengena 
yang diberikan Luqman kepada 
anaknya adalah untuk mendirikan 
sholat dan selalu berbuat yang ma’ruf 
serta menjauhkan diri dari segala 
yang munkar. Mendirikan shalat 
berarti melaksanakan shalat tanpa 
meninggalkan sesuatu pun. Sholat 
merupakan ibadah utama setelah 
beriman kepada keesaan Allah SWT 
dan harus dibiasakan kepada anak 
sejak dini. Allah memerintahkan 
manusia untuk mengajarkan tentang 
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sholat kepada keluarga dan 
diharapkan bersabar dalam 
melakukannya. Sabar di sini berarti 
sabar ketika shalat dan sabar dalam 
mengajari anggota keluarga untuk 
shalat. 

Dari rangkaian pembahasan di 
atas, nilai yang bisa diteladani adalah 
Luqman menasehati anaknya untuk 
melaksanakan shalat dengan 
sempurna. Shalat merupakan ibadah 
yang suci karena merupakan sarana 
komunikasi antara manusia dengan 
Tuhan. Jika shalat dilakukan dengan 
rendah hati, besar kemungkinan 
komunikasi yang dilakukan akan 
diterima oleh Allah SWT sehingga 
kita akan merasa tenang. Sholat dapat 
mencegah orang melakukan 
perbuatan keji dan munkar. Selain itu, 
sholat yang dilakukan dengan tulus 
dan benar dapat menghapus dosa. 

6. Mendidikan anak agar tidak 
mempunyai sifat sombong 

Kandungan utama ayat 18 
meliputi budi pekerti, sopan santun 
dan akhlak sebagai makhluk sosial 
yang utuh. Allah SWT menyerukan 
perilaku sederhana, saling 
menghargai antar sesama makhluk. 
Setiap manusia wajib menjaga etika 
dalam berbicara agar tidak 
merendahkan orang lain. Tidak boleh 
berbicara sambil melihat ke arah lain. 
Bangga akan nikmat, tetapi 
melupakan orang yang memberi 
nikmat, serta merasa benar sendiri 
(Sudirman dan Riadi 2020, 359). 
Luqman berpesan kepada anaknya 
agar tidak berpaling dari manusia, 
ketika berkomunikasi dengan orang 
lain atau orang lain yang mengajak 
berkomunikasi karena dipandang 
rendah atau karena kesombongan. 
Namun, bersikaplah rendah hati dan 
maniskan wajah terhadap mereka. 

Sehingga, dari penjelasan di atas 
dapat diketahui bahwa nilai 

keteladanan yang terkandung dalam 
ayat tersebut adalah larangan untuk 
bersikap sombong. Luqman 
mengajarkan anaknya untuk bersikap 
sopan saat berinteraksi dengan 
sesama manusia. Kesombongan akan 
membuat manusia lupa akan nikmat 
yang Allah berikan. Selain itu, 
masyarakat sekitar juga akan menjauh 
dan enggan berbuat baik kepada 
orang yang sombong. 

Selain itu, nilai keteladanan yang 
terkandung dalam Surah Luqman 
ayat 19 juga memberikan perintah 
untuk hidup sederhana, bertingkah 
laku santun dan lemah lembut dalam 
bertutur kata. Sebagai makhluk sosial, 
manusia selalu berinteraksi dan 
menjalin hubungan dengan anggota 
masyarakat di lingkungan tempat 
tinggalnya. Manusia saling 
membutuhkan, untuk itu orang tua 
harus membina dan membiasakan 
anak berperilaku baik dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

 

PENUTUP 
Teladan Luqman Hakim dalam 

membentuk akhlak anak dalam Surah 
Luqman ayat 12-19 adalah sebagaimana 
Allah SWT telah menjadikan Luqman 
dan anaknya sebagai contoh proses 
pendidikan dari seorang ayah kepada 
anaknya dan keteladanan ini 
disampaikan oleh Allah SWT kepada 
Nabi Muhammad untuk disampaikan 
kepada seluruh umatnya. Proses 
pendidikan yang diajarkan oleh Luqman 
Hakim meliputi: pendidikan akidah, 
birrul walidain, perintah mendirikan 
sholat, amar ma‘ruf nahi mungkar, dan 
pendidikan moral atau akhlak. 

Dari pemaparan tersebut, maka 
terdapat nilai edukasi yang mencakup 
pokok-pokok tuntunan agama yang 
meliputi akidah, syari‘at dan akhlak. 
Yang termasuk ke dalam unsur akidah 
adalah larangan menyekutukan Allah 
dan ajaran bahwa setiap perbuatan akan 
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dibalas oleh Allah SWT, sedangkan yang 
termasuk ke dalam unsur syari‘at adalah 
perintah bersyukur, mengerjakan shalat 
dan menjalankan amr ma’ruf nahi munkar. 
Dan untuk selanjutnya unsur akhlak 
adalah perintah berbakti kepada orang 
tua dan larangan bersikap sombong 
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ABSTRACT 

This research was conducted with the aim of analyzing the effect 

of using Kahoot! in improving student learning outcomes in 

economics class XII IPS 1 MAN 1 Lamongan. The subjects of 

this study were 24 students of class XII IPS 1 MAN 1 Lamongan 

for the 2022/2023 academic year. This research is an 

experimental research with a one group pre-test post-test design. 

The research results analysis technique used is the reliability 

test, normality test, homogeneity test, N-Gain test, and also the 

Wilcoxon test. Based on the results of the Wilcoxon test analysis 

on the pre-test and post-test data for the experimental group, it 

showed a sig (2-tailed) value of 0.001 <0.05, which means that 

there was a significant difference between before learning was 

carried out and after learning was carried out using Kahoot! 

media. !. It can be concluded that the learning media Kahoot! 

(X) has a significant effect on the learning outcomes of class XII 

IPS 1 MAN 1 Lamongan on the basic concepts of accounting (Y). 

Keywords: : innovative learning media, Kahoot! application, 

learning outcomes 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis 

pengaruh penggunaan media pembelajaran Kahoot! dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 

kelas XII IPS 1 MAN 1 Lamongan. Subjek penelitian ini adalah 

24 siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Lamongan tahun pelajaran 

2022/2023. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 

dengan desain one group pre-test post-test design. Teknik 

analisis hasil penelitian yang digunakan adalah uji reliabilitas, uji 

normalitas, uji homogenitas, uji N-Gain, dan juga uji Wilcoxon. 

Berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon pada data pre-test dan 

post-test kelompok eksperimen menunjukkan nilai sig (2-tailed) 

sebesar 0,001 < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dilaksanakan pembelajaran dan setelah 

dilaksanakan pembelajaran yang memanfaatkan media Kahoot!!. 

mailto:sulisapril338@gmail.com
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PENDAHULUAN
Nissa & Renoningtyas dalam 

(Nasional et al., 2021) mengatakan bahwa 
situasi pandemi Covid-19 mengubah 
pembelajaran tatap muka di kelas 
menjadi pembelajaran dalam jaringan 
(daring/online). Pembalajaran daring 
merupakan pembelajaran mandiri yang 
dilakukan secara online melalui aplikasi 
pembelajaran maupun jejaring sosial dan 
menuntut kemandirian siswa dalam 
mencerna dan memahami berbagai 
informasi yang dibelajarkan. Wafiqni dan 
Putri (2021) juga mengatakan bahwa 
keutuhan pembelajaran yang meliputi 
pembukaan, kegiatan inti (isi) dan 
penutup terabaikan karena waktu 
pembelajaran yang menjadi lebih singkat. 
Selain itu, pembelajaran daring juga 
menuntut guru untuk mampu 
beradaptasi dan kreatif dalam 
membelajarkan materi menggunakan 
berbagai media dan platform 
pembelajaran yang ada. Hal ini justru 
menjadi tantangan tersendiri bagi guru 
yang sebagian besar masih kesulitan 
untuk memanfaatkan berbagai media 
berbasis IT dalam membelajarkan materi. 

Pendidikan memiliki peranan 
penting untuk mencetak generasi muda 
yang berkualitas. Penggunaan teknologi 
di dalam pendidikan sangat diperlukan 
guna menunjang keberhasilan 
pembelajaran. Beberapa hal yang 
berkaitan dengan pendidikan seperti 
metode, media, dan hasil belajar sangat 
memengaruhi keberhasilan 
pembelajaran. Media diperlukan sebagai 
cara untuk mempermudah pendidik 

dalam menyalurkan bahan ajar kepada 
peserta didik. Sedangkan metode belajar 
diperlukan guru sebagai alat untuk 
mengatur strategi dalam menyampaikan 
materi atau bahan ajar. Selanjutnya, hasil 
belajar berfungsi sebagai pengukur 
besarnya minat dan potensi peserta didik 
terhadap mata pelajaran (Dwijayani, 
2019). 

Ada beberapa faktor yang dapat 
memengaruhi keberhasilan 
pembelajaran. Faktor-faktor tersebut 
terdiri dari peserta didik, pendidik, 
kurikulum yang sesuai dengan kebijakan 
pemerintah, serta komponen belajar 
seperti media, metode, model, dan 
pendekatan pembelajaran. Menurut 
Ahmadi dan Supriyono (2013) kesulitan 
belajar dapat dipengaruhi oleh dua 
faktor, yaitu internal dan juga eksternal. 
Ada dua hal yang dapat memengaruhi 
faktor internal, yaitu psikologis 
(kejiwaan) dan juga fisiologis (fisik). 
Sedangkan faktor eksternal dapat 
dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu keluarga, 
sekolah, dan masyarakat (Chesaria et al., 
2015). 

 Dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa, faktor seperti minat serta motivasi 
diperlukan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan motivasi 
siswa adalah dengan menerapkan media 
interaktif dalam proses pembelajaran. 
Ketika hendak menerapkan media 
pembelajaran, perlu memperhatikan 
berbagai hal, seperti: kondisi yang 
dialami siswa, materi, sarana yang 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Kahoot! (X) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

kelas XII IPS 1 MAN 1 Lamongan pada materi konsep dasar 

akuntansi (Y). 

Kata kunci:   Media pembelajaran inovatif, Kahoot! aplikasi, 

hasil belajar 
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disediakan, serta kemampuan pendidik 
tersebut. Pendidik juga perlu memastikan 
apakah siswa telah sepenuhnya 
memahami materi atau tidak, dengan 
tujuan untuk memastikan adanya 
peningkatan hasil belajar mereka. Hal ini 
dikarenakan hasil belajar tersebut yang 
akan digunakan guru sebagai tolok ukur 
dalam mengevaluasi tujuan 
pembelajaran. Dengan begitu, tujuan 
pembelajaran dapat dicapai secara efektif. 

Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan peneliti di lapangan, hasil 
belajar siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 
Lamongan menurun sejak pandemi 
Covid-19 berlangsung. Hal ini terbukti 
dari hasil ulangan siswa saat semester 
genap kelas XI. IPS 1, dari 24 siswa, 8 
siswa mengalami kenaikan nilai 
sedangkan 16 siswa mengalami 
penurunan nilai. Berdasarkan hasil 
wawancara kepada salah satu siswa, 
penyebab menurunnya nilai ekonomi 
siswa adalah kurangnya durasi waktu 
belajar sehingga menyebabkan tidak 
tersampainya materi secara keseluruhan. 
Selain itu, proses pembelajaran yang 
dilaksanakan belum maksimal dalam 
penggunaan teknologi. Hal tersebut 
menyebabkan aktivitas pembelajaran 
menjadi kurang menarik dan 
membosankan. Hasil wawancara dengan 
beberapa siswa lain juga menjelaskan 
bahwa siswa lebih menyukai 
pembelajaran dengan menggunakan 
media pembelajaran yang interaktif. Oleh 
sebab itu, dibutuhkan media 
pembelajaran interaktif untuk 
membangkitkan motivasi belajar agar 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi dapat meningkat.  

Media pembelajaran digunakan guru 
sebagai perangkat untuk memudahkan 
guru ketika menyampaikan materi atau 
bahan ajar. Selain itu, media 
pembelajaran memudahkan siswa dalam 
mempersiapkan dan mendapatkan 
informasi saat belajar di sekolah maupun 

di rumah. Media pembelajaran perlu 
dikemas dengan baik agar mampu 
menstimulus siswa untuk giat belajar. 
Adapun faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan kurang variatifnya media 
pembelajaran, seperti durasi 
pembelajaran yang terbatas, kondisi 
sekolah, karakter masing-masing siswa, 
dan juga kurangnya kontribusi guru 
dalam mengoptimalkan perkembangan 
teknologi (Putra & Nugroho, 2016).  

Pembelajaran inovatif adalah 
pembelajaran yang dibuat dengan tujuan 
agar berbeda dengan pembelajaran yang 
sudah pernah dilakukan guru pada 
umumnya (Wahyono, 2016). 
Pembelajaran inovatif juga dapat 
diartikan sebagai pembelajaran yang 
bersifat baru, tidak pernah dilakukan 
sebelumnya, dan mempermudah guru 
dalam memfasilitasi serta membangun 
pengetahuan siswa, dengan tujuan 
menjadikan perilaku siswa lebih baik 
dengan melihat perbedaan-perbedaan 
dan potensi yang mereka miliki. Pada 
pembelajaran inovatif juga perlu 
mengintegrasikan teknologi ke dalam 
proses belajar agar siswa melek IT 
(Muhali, 2019).  

Penelitian Hasram et al. (2021) 
mengungkap bahwa pembelajaran 
mandiri adalah salah satu keterampilan 
yang disorot dalam Pendidikan 4.0. 
Contoh media pembelajaran inovatif 
yang memanfaatkan teknologi untuk 
mendukung pembelajaran mandiri 
adalah aplikasi Kahoot!. Kahoot! 
merupakan salah satu aplikasi game-based 
learning atau pembelajaran berbasis game 
yang paling banyak digunakan di dunia. 
Mulai dari jenjang sekolah dasar hingga 
perguruan tinggi memanfaatkan platform 
ini untuk meningkatkan keterlibatan dan 
motivasi belajar siswa.  

Kahoot!! Dapat digunakan untuk 
kegiatan pembelajaran mata pelajaran 
apa saja, bahasa apa saja dan usia berapa 
saja. Kahoot! juga dapat digunakan untuk 
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review, penguatan pra pembelajaran, 
asesment formatif dan latihan sebelum 
ujian. Selain itu penggunaan Kahoot! juga 
dapat menghemat waktu dalam 
mengoreksi tugas sehingga pemberian 
PR akan menjadi hal yang menarik bagi 
siswa, karena selain mereka mengerjakan 
tugas mereka juga sambil bermain 
dengan aplikasi Kahoot!! 

Penelitian ini menggunakan salah 
satu fitur di Kahoot!! dengan mode tech, 
dimana mode ini adalah mode standar 
yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 
apersepsi maupun review, ice breaking, 
atau bahkan semacam turnamen atau 
olimpiade. Ciri utama permainan dengan 
mode tech ini adalah soal dan jawaban 
yang muncul di layar guru, baik disorot 
melalui LCD maupun menyajikannya 
melalui telekonferensi menggunakan 
Zoom, Meet, WebEx, dan lain sebagainya. 
Para pemain dapat menjawab kuis yang 
ditayangkan oleh guru melalui piranti 
masing-masing (smartphone, tablet, PC, 
atau komputer) dengan menekan tombol 
warna atau bentuk. Selain itu pergantian 
soal atau kuis sepenuhnya diatur oleh 
guru dalam waktu yang bersamaan.  

 
Salah satu penelitian terdahulu 

membuktikan bahwa Kahoot!! dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penelitian Esti Erlinasari (2020) 
menyatakan bahwa terdapat keberhasilan 
menggunakan Kahoot!! dalam 
meningkatkan hasil belajar Biologi, 
terbukti adanya peningkatan hasil belajar 
siswa dari 0 % menjadi 68,57%. Hal yang 
membedakan penelitian saat ini dengan 
sebelumnya adalah mata pelajaran dan 
subjek yang diteliti. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 
Lamongan yang berfokus pada mata 
pelajaran ekonomi dengan materi sistem 
informasi akuntansi. Sedangkan subjek 
penelitian sebelumnya adalah siswa kelas 
X SMAN 19 Makasar pada mata pelajaran 
biologi dengan materi virus. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh dari penggunaan 
media pembelajaran Kahoot! terhadap 
peningkatan hasil belajar siswa XII IPS 1 
MAN 1 Lamongan pada mata pelajaran 
Ekonomi materi sistem informasi 
akuntansi. Dengan demikian diharapkan 
tujuan pembelajaran dapat tercapai 
dengan optimal. 

 
LANDASAN TEORI 
Media Pembelajaran Inovatif 
Media pembelajaran adalah media yang 
mampu mempermudah pendidik dalam 
kegiatan pembelajaran sehingga 
informasinya dapat tersampaikan kepada 
siswa secara jelas serta tujuan 
pembelajaran terlaksana sesuai dengan 
yang diharapkan. Hasil belajar 
merupakan hasil yang diperoleh peserta 
didik setelah dilakukannya kegiatan 
belajar mengajar dengan menilai sikap, 
pemahaman, serta kemampuan yang 
dimilikinya. Media pembelajaran 
berguna bagi peserta didik saat 
mendapatkan informasi yang diberikan 
oleh pendidik sehingga informasi terkait 
pembelajaran tersebut dapat tersalurkan, 
sehingga berpotensi menambah dan 
membentuk pengetahuan peserta didik 
(Teni Nurrita, 2018). 
Pembaruan yang memanfaatkan media 
pembelajaran sangat diperlukan agar 
pembelajaran tetap terlaksana dengan 
baik. Sururi dalam Khotimah (2021) 
menyatakan bahwa pembaruan juga 
memiliki makna sebagai suatu pemikiran 
yang baru serta dirasakan oleh berbagai 
pihak, baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama. Dalam situasi ini, 
pembaruan muncul karena adanya 
keadaan saat seseorang hendak 
mengatasi suatu permasalahan di 
sekitarnya dengan harapan dapat 
mengimbangi dan beradaptasi dengan 
lajunya zaman supaya kegiatan belajar 
mengajar tidak tertinggal. 
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Hasil penelitian To’lqinova & 
Khamidova (2022) menunjukkan bahwa 
media pengajaran non-tradisional lebih 
efisien dibandingkan dengan metode 
tradisional. Tes berbasis kertas membuat 
siswa enggan untuk belajar hal baru dan 
tidak efektif jika digunakan untuk 
menunjukkan pengetahuan mereka yang 
sebenarnya. Kegiatan pembelajaran 
dengan menggunakan media interaktif 
seperti Kahoot!! dapat memotivasi siswa 
dalam meningkatkan aktifitas 
pembelajarannya. Hal ini terjadi karena 
Kahoot!! dirancang untuk menjadi mediat 
interaktif dan menarik bagi siswa yang 
dikemas dale bentuk game maupun 
turnamen. 
 

Aplikasi Kahoot!! 
Kahoot! (https://getKahoot!.com/) 

adalah merek pendidikan global online 
yang menawarkan platform respons 
siswa gratis menyerupai game trivia 
populer Quizzo. Kahoot! mudah untuk 
siswa dan guru menggunakannya. 
Pendidik menggunakan Kahoot! untuk 
membuat kuis berbasis game, diskusi, 
dan survei. Untuk memulai, guru 
mendaftar untuk mendapatkan akun 
gratis dengan membuka 
https://create.Kahoot!.it. Setelah 
terdaftar, guru dapat memilih dari jutaan 
game publik gratis dan disesuaikan yang 
diperlukan, atau buat sendiri. Prosesnya 
mudah dan langsung. Pendidik 
meluncurkan game untuk digunakan di 
ruang kelas dengan membuka 
https://create.Kahoot!.it, masuk, pilih 
game tertentu, lalu klik "main" untuk 
membuka game. Kemudian halaman 
rumah game menampilkan pin game di 
bagian atas layar. Siswa masuk 
menggunakan alamat web 
https://Kahoot!.it untuk mengakses 
platform. Kahoot! dapat digunakan 
dengan smartphone, tablet, atau 
komputer laptop.  

Semua ini membuat pembelajaran 
lebih efektif dan efisien. Perangkat utama 

pengajar menampilkan pertanyaan yang 
berupa pilihan ganda. Peserta didik 
memilih jawaban yang sesuai dari 
perangkat yang ada sesuai dengan durasi 
waktu yang telah ditentukan. Peserta 
didik yang memilih menjawab paling 
cepat dan tepat mendapatkan skor yang 
lebih tinggi secara kompetitif. Saat akhir 
permainan, pengajar dapat menyimpan 
hasil jawaban dari masing-masing peserta 
didik di google drive atau langsung 
diunduh pada komputernya dalam 
bentuk spreetsheet, sebagai evaluasi 
penilaian. Agar lebih menarik, pengajar 
juga dapat memberikan reward kepada 
peserta didik yang mendapatkan skor 
tertinggi 
 

Hasil Belajar 
Dalam penelitian Gunawan et al. 

(2017), pengertian hasil belajar yaitu 
penilaian yang didapatkan siswa sebagai 
wujud dari unjuk kerjanya selama 
kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar 
merupakan wujud evaluasi akhir dari 
siklus yang telah dilakukan secara 
berulang. Dampak positif dari adanya 
peningkatkan hasil belajar siswa dengan 
memanfaatkan media pembelajaran 
adalah sebagai berikut: pemahaman 
siswa terhadap materi yang diterima 
lebih meningkat karena kegiatan 
pembelajaran mudah dan menarik, 
meningkatkan efisiensi belajar siswa 
karena adanya kesesuaian dengan tujuan 
pembelajaran, meningkatnya fokus 
belajar siswa ketika belajar karena media 
pembelajaran sesuai dengan yang 
dibutuhkan siswa, meningkatnya 
motivasi belajar siswa karena 
perhatiannya terhadap pelajaran juga 
meningkat, siswa dapat memahami 
materi yang diberikan karena adanya 
pengalaman menyeluruh dalam belajar, 
siswa secara efektif mengikuti dan 
terlibat dalam proses belajar mengajar, 
serta siswa berkesempatan 
mengkreasikan dan mengembangkan 
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keterampilan yang dimilikinya. 
(Dwijayani, 2019) 
METODOLOGI 

Penelitian ini dibuat dalam rangka 
menganalisis pengaruh media 
pembelajaran Kahoot!! terhadap 
peningkatan hasil belajar ekonomi siswa 
kelas XII IPS MAN 1 Lamongan. Subjek 
penelitian ini sebanyak 24 siswa XII IPS 
MAN 1 Lamongan sebagai kelas 
eksperimen. Penelitian ini dimulai pada 
28 Juli 2022 di MAN 1 Lamongan. 

Adapun variabel dalam penelitian ini 
ialah Media Pembelajaran Kahoot!! (X) 
dan Hasil Belajar (Y). Berikut kerangka 
penelitian yang akan dilakukan: 
 

 
             : hubungan antar variabel. 

Penelitian ini termasuk dalam 
penelitian eksperimen One Group Pretest-
Posttest Design dengan menggunakan mix 
method (kuantitatif dan kualitatif). Mix 
method merupakan penelitian yang 
mencampur pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif, mulai dari segi prosedur, 
metode, sudut pandang, ide, serta bahasa 
yang menjadi satu tinjauan (Parjaman & 
Akhmad, 2019).  

Dalam penelitian ini, pendekatan 
kuantitatif digunakan untuk 
menganalisis hasil kuesioner yang 
menggunakan 4 pilihan jawaban yang 
diukur berdasarkan skala Likert, yang 
terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak 
setuju, sangat tidak setuju. Jenis 
kuesioner yang digunakan berupa 
kalimat pernyataan seputar media 
pembelajaran Kahoot! dan juga hasil 
belajar siswa. Indikator kuesioner yang 
digunakan adalah media Kahoot! dan 
hasil belajar Ekonomi. Tujuan 
digunakannya kuesioner adalah untuk 
mengetahui pendapat responden 
terhadap penggunaan ahoot!. Sedangkan 

metode kualitatif digunakan untuk 
mengambil data awal penelitian, yaitu 
observasi dan wawancara kepada nara 
sumber, yaitu siswa XII IPS 1 MAN 1 
Lamongan. Selanjutnya, metode 
eksperimen berguna untuk mengukur 
pengaruh media pembelajaran Kahoot!! 
menggunakan fitur Gameshow Quiz 
terhadap hasil belajar pada kelas 
eksperimen.  

Adapun rancangan desain penelitian 
ini sebagai berikut: 

 
A. Hasil Penelitian Yang Relevan   

Menurut Mochammad Dana 
Irwantha, dkk dalam e-jurnal Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia bahwa 
respons siswa terhadap penggunaan Unit 
Kegiatan Belajar Mandiri adalah positif 
(rata-rata respon sebesar 41,5).  

Menurut Reni Septiana, dkk dalam 
jurnal pendidikan biologi Universitas 
Islam Negeri Walisongo, bahwa hasil 
studi menunjukkan bahwa peserta didik 
yang mengikuti UKBM pelajaran biologi 
merasa lebih mudah memahami materi. 
Peserta didik juga merasakan motivasi, 
minat belajar dan kemandirian dalam 
belajar meningkat. 

Adapun rancangan desain penelitian 
ini sebagai berikut: 

 
Keterangan: 
X1  : Pre-test  
X  : Perlakuan 
X2  : Post-test  
 
Langkah-langkah penelitian ini meliputi: 
a. Melakukan Tes Awal (Pre-test) 

Pre-test diterapkan sebelum diberikan 
perlakuan, hal ini dimaksudkan 
untuk memeroleh hasil awal dan 
dapat mengetahui kemampuan awal 
mereka.  

b. Pemberian Perlakuan (Treatment) 
Materi yang digunakan pada proses 
treatment ialah Sistem informasi 
akuntansi.  
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c. Melakukan Post-test 
Post-test diterapkan sesudah diberi 
perlakuan, hal ini dimaksudkan 
untuk mengetahui hasil akhir siswa 
setelah treatment dilakukan.  
Sudijono dalam Effendy (2016) 

mengatakan bahwa pre-test (tes yang 
dilakukan di awal) adalah tes yang 
berguna untuk mengetahui besarnya 
pengetahuan siswa terkait materi  yang 
akan disampaikan oleh guru. Sedangkan 
post-test (tes yang dilakukan di akhir) 
adalah tes yang bertujuan untuk 
mengetahui penguasaan siswa terkait 
materi yang sudah disampaikan oleh 
guru. Hasil kedua tes tersebut dapat 
menjadi tolok ukur keberhasilan siswa 
yang mana dapat meningkatkan motivasi 
mereka pula. Kedua tes tersebut juga 
berguna untuk melihat berhasil tidaknya 
kegiatan belajar mengajar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian ini yang diujikan 

adalah hasil kuesioner dan juga hasil nilai 
yang didapatkan dari pre-test dan post-test 
yang telah dilakukan siswa. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk 
menguji hasil kuesioner adalah uji 
validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, 
dan uji homogenitas. Sedangkan untuk 
menguji hasil pre-test dan post-test adalah 
uji N-Gain, dan uji Wilcoxon. Berikut 
adalah hasil olah data yang telah 
dilakukan peneliti: 
1. Uji Validasi 

Tabel 1 Uji Validitas 
Variabel Item 

Pertanyaan 
Correlatio

n 
Sig Keterangan 

Media 
Kahoot! 

(X) 

X.1 
X.2 
X.3 
X.4 
X.5 
X.6 
X.7 
X.8 
X.9 

X.10 

0,655 
0,701 
0,618 
0,686 
0,690 
0,653 
0,749 
0,766 
0,766 
0,709 

0,001 
0,000 
0,001 
0,000 
0,000 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid  

Hasil 
Belajar 

(Y) 

Y.1 
Y.2 
Y.3 
Y.4 
Y.5 
Y.6 
Y.7 

0,684 
0,657 
0,616 
0,728 
0,595 
0,603 
0,552 

0,000 
0,000 
0,001 
0,000 
0,002 
0,002 
0,005 

Valid  
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Y.8 
Y.9 

Y.10 

0,543 
0,541 
0,633 

0,006 
0,006 
0,001 

Valid 
Valid 
Valid  

Hasil dari tabel di atas 
menunjukkan bahwa nilai person 
correlation (r hitung) untuk semua item 
pernyataan pada setiap indikator 
memiliki signifiasi <0,05. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa semua item 
pertanyaan dinyatakan valid. 
2. Uji Reabilitas 

Tabel 2 Uji Reliabilitas 

 

 
 
 
 

Sumber: Data diolah peneliti, 2022 
 

Uji reliabilitas dilakukan agar dapat 
mengetahui konsistensi alat ukur yang 
digunakan. Berdasarkan Cronbarch’s 
Alpha, jika daya memiliki nilai di atas 
0,7 berarti data tersebut termasuk 
reliabel. Hasil output pada tabel 1.1 
menunjukkan bahwa Cronbarch’s 
Alpha seluruh item sebesar 0.931 
karena >0,7, maka dapat disimpulkan 
semua item pada data tersebut dapat 
dikatakan konsisten atau reliabel. 

3. Uji Normalitas 
Tabel 3 Uji Normalitas (Tests Of 

Normality) 

 
Keterangan 

Kolmogorov-
Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil 
Belajar 

pretest    
eksperimen 

.177 24 .051 .946 24 .219 

postest 
eksperimen 

.203 24 .011 .858 24 .003 

a. Lilliefors Significance 
Correction 
Sumber:Data Diolah Peneliti, 
2022 

Uji normalitas berguna untuk 
mengetahui normal atau tidaknya 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 24 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 24 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.931 20 
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data kelas eksperimen. Berdasarkan 
hasil output uji normalitas, 
didapatkan nilai signifikan uji 
normalitas yang menggunakan 
Kolmogrov-Smirnov maupun 
Shapiro-Wilk didapatkan data pre-test 
eksperimen terdistribusi normal 
karena sig>0,05. Sedangkan data 
postes eksperimen tidak terdistribusi 
normal karena sig< 0,05. 

4. Uji Homogenitas 
Tabel 4 Uji Homogenitas 

Test of Homogenity of Variance 

  Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

Hasil 
Belajar 

Based on Mean .146 1 46 .705 

Based on 
Median 

.048 1 46 .828 

Based on 
Median and with 
adjusted df 

.048 1 43.739 .828 

Based on 
trimmed mean 

.060 1 46 .808 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022 
Uji homogenitas berguna untuk 

melihat homogen atau tidaknya sampel 
yang dipakai. Homogenitasnya dapat 
dilihat dengan membandingkan kedua 
variannya. Berdasarkan output uji 
homogenitas, didapatkan nilai 
signifikansi 0.705 yang berarti nilai 
sig>0.05, maka dapat disimpulkan data 
homogen. 
5. Uji N-Gain 

Tabel 5 Uji N-Gain 
Kelas Eksperimen 

 

Nama Siswa 

 
Nilai 

 

 
n-

Gain 

 

Kriteria 

Pre-

test 

Post-

test 

ABDULLAH 

JAVIER 
34 88 ,82 Tinggi 

ARDIYAN 

MISFA'UL 

HAKIM 

14 27 ,15 Rendah 

FADHILA 

GALUH SAFITRI 
87 100 1 Tinggi 

FANY AGUSTIN 

FADHILA 
80 94 ,70 Sedang 

FIRDA 

AULADINA 
46 86 ,74 Tinggi 

LAWRENCE 

ANDREAN 
73 46 -1 Tinggi 

M. NURWATON 

ASSHOFA 
74 100 1 Tinggi 

MOAMMAR 

KHADAFI 

SHOLEH 

54 79 ,54 Sedang 

MOH. AKMAL 

FAHRIZAL 
37 93 ,89 Tinggi 

MOH. IQBAL 

FIRDAUS S 
47 61 ,26 Rendah 

MOHAMMAD 

SYAHRUL 

NIZAM 

53 87 ,72 Tinggi 

MUHAMMAD 

BAGUS AL 

HIKMA A 

54 33 -,46 Sedang 

MUHAMMAD 

IHZA MAULANA 
53 53 0 Rendah 

MUHAMMAD 

NAZRIL SHIHAB 
52 67 ,31 Sedang 

MUHAMMAD 

YANWAR IZZUL 

C 

51 100 1 Tinggi 

NAILA SALWA 

AZ ZAHRAH 
87 93 ,46 Sedang 

NUR AINI 26 76 ,68 Sedang 

SARAH ZAHIRA 

AL-ULA 
79 100 1 Tinggi 

SITI 

QOMARIYAH 
39 74 ,57 Sedang 

TAZKI SHAFA 

AZZAHRAH 
54 67 ,28 Rendah 

ULIFATUR 

ROCHMATIN 
74 87 ,50 Sedang 

VINDA 

RAHMATUTS 

TSANIYAH 

55 100 1 Tinggi 

WANDA 

MA'RUFATUL 

HAMIDAH 

73 100 1 Tinggi 

WIDYA 

ANGGRAENI 

SETIARINI 

86 93 ,50 Sedang 

Dalam penelitian ini, fungsi dari uji 

gain (n-Gain) yaitu untuk melihat 

besarnya peningkatan hasil belajar 

siswa setelah diterapkannya perlakuan. 

Data ditentukan berdasarkan nilai pre-

test dan post-test yang sudah 

dilaksanakan siswa. Berikut adalah 

kriteria perhitungan nilai rata-rata n-

Gain: 

a. n-Gain dikatakan “tinggi” jika n-

Gain > 0,7 
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b. n-Gain dikatakan “sedang” jika n-

Gain terletak antara 0,3 < n-Gain ≤ 

0,7 

n-Gain dikatakan “rendah” jika n-
Gain ≤ 0,3. 
Tabel 6 Rata-Rata Hasil Belajar Peserta 
Didik Kelas XI IPS MAN 1 Lamongan 

Kelas 
Pre-
test 

Post-
test 

Gain 
N-
gai
n 

Eksperimen 57,58 79,33 21,75 0,51 

Nilai gain kelas eksperimen yaitu 
sebesar 21,75, sedangkan nilai n-Gain 
yang didapatkan adalah 0,51. Nilai n-
Gain tersebut diinterpretasikan ke 
dalam kriteria nilai n-Gain, sehingga 
kesimpulannya adalah nilai n-Gain 
pada kelas eksperimen digolongkan 
sedang. 

6. Uji Wilcoxon 
Tabel 7 uji Wilcoxon 

Test Statistics 

 Pos test - Pre test 

Z -3.439
a
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.001 

a. Based on negative rank 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022 

Dalam penelitian ini uji wilcoxon 
dilakukan pada saat mengukur 
perbedaan sebelum dan sesudah diberi 
perlakuan. Hasil analisis uji wilcoxon 
pada data kelompok eksperimen 
menunjukkan nilai sig (2-tailed) sebesar 
0,001 < 0,05 yang artinya sebelum dan 
sesudah perlakuan ada yang berbeda 
secara signifikan. Dengan begitu hasil 
uji wilcoxon menunjukkan bahwa 
pembelajaran Kahoot!! berpengaruh 
signifikan terhadap hasil belajar siswa 
XI IPS MAN 1 Lamongan. 

7. Hasil Angket 
Tabel 8 Tanggapan Responden 
Tentang Media Pembelajaran 

Kahoot!! (x) 
 
 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022 
Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui 

responden sangat setuju bahwa media 

Kahoot!! dapat memengaruhi hasil 

belajar Ekonomi siswa, yang mana hal 

tersebut juga didorong oleh berbagai 

faktor seperti minat dan motivasi 

mereka dalam belajar Ekonomi. Hal ini 

dapat terlihat dari jumlah frekuensi 

terbanyak adalah sangat setuju. 

8. Penggunaan Media Kahoot!! 

Dalam penelitian ini, media Kahoot!! 

digunakan untuk mengetahui nilai yang 

didapatkan siswa dari hasil pre-test dan 

post-test yang telah dilakukan dalam 

satu kali uji. Materi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Sistem 

informasi akuntansi kelas XII. Durasi 

pengerjaannya adalah masing-masing 

15 menit. Dampak positif dari 

penggunaan aplikasi ini adalah adanya 

perbedaan nilai yang diperoleh siswa 

antara pre-test dan post-test yang telah 

dilakukan. Berikut adalah contoh 

tampilan dari penggunaan media 

Kahoot!! dalam penelitian ini: 

Gambar  1 Tampilan Fitur Gameshow 

Quiz Kahoot! 

 

Butir 

Pertanyaan 

Frekuensi Total 

Responden 

Sangat 

Setuju 

Setuju  Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 8 4 12 0 24 

2 8 7 9 0 24 

3 9 8 7 0 24 

4 10 6 8 0 24 

5 12 5 7 0 24 

6 12 4 8 0 24 

7 10 5 9 0 24 

8 10 5 9 1 24 

9 9 6 8 1 24 

10 9 5 10 0 24 
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Gambar 2 Butir Soal Pre-test dan Post-

test 

 
Pengaruh Media Pembelajaran Kahoot!! 

(X) terhadap Hasil Belajar (Y) 

Penelitian ini mengungkapkan 
bahwa terdapat pengaruh antara media 
Kahoot!!  dan hasil belajar siswa. Hal ini 
didukung oleh hasil dari eksperimen 
yang dilakukan oleh peneliti. 
Berdasarkan hasil uji Kahoot!! yang 
sudah dilakukan oleh peneliti 
menunjukkan bahwa dari 24 siswa 
terdapat 21 siswa nilainya mengalami 
peningkatan. Sedangkan berdasarkan 
hasil uji wilcoxon, pada data pre-test dan 
post-test kelompok eksperimen 
menunjukkan bahwa ada yang berbeda 
secara signifikan antara sebelum dan 
sesudah treatment pada kelas eksperimen. 
Hasil angket siswa juga menyatakan 
bahwa mereka sangat setuju bahwa 
media pembelajaran Kahoot!! 
memengaruhi hasil belajar Ekonomi. Hal 
ini didukung oleh penelitian (Falah et al., 
2020) yang mengatakan bahwa terdapat 
peningkatan pemahaman materi 
pembelajaran oleh siswa setelah 
dilakukan program bimbingan belajar 
dengan sistem pre-test dan post-test 
terhadap siswa SD di Dusun Nepen RT 
02/RW 07 Desa Gunungpring Kecamatan 
Muntilan. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan meningkatnya jumlah soal yang 
bisa dikerjakan dengan benar oleh siswa. 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Kahoot!! berpengaruh signifikan 
terhadap hasil belajar siswa.  

Mudahnya mengakses aplikasi 
Kahoot!! serta tampilannya yang menarik 
menjadikan siswa tertarik menggunakan 
aplikasi tersebut sebagai media 

pembelajaran Ekonomi. Penggunaan fitur 
game (permainan) interaktif pada 
Kahoot!! menstimulus motivasi siswa 
untuk belajar materi Ekonomi. 
Peningkatan motivasi belajar ini yang 
pada akhirnya membantu meningkatkan 
hasil belajar siswa. Hal ini sependapat 
dengan penelitian Wahyuni (2017), 
bahwa siswa yang motivasinya tinggi 
dalam belajar berpotensi memiliki minat 
belajar yang tinggi pula, karena jika 
semakin tinggi motivasi serta usaha yang 
dilakukan, semakin tinggi pula minat 
belajar mereka. Siswa yang tidak 
berminat untuk belajar tentunya tidak 
akan ada keinginan untuk belajar, karena 
minat siswa dapat dilihat dan diukur dari 
kontribusinya ketika proses pembelajaran 
berlangsung. Minat berperan penting 
dalam kegiatan pembelajaran karena 
pelajaran yang diberikan oleh guru tidak 
akan bisa dikuasai jika tidak adanya 
minat. Siswa tidak akan berusaha 
maksimal selama proses pembelajaran 
jika minat belajar yang dimiliki rendah. 

 
PENUTUP 

Hasil pembahasan dalam penelitian 
ini menunjukan bahwa penerapan media 
pembelajaran Kahoot!! pada 
pembelajaran ekonomi di kelas 
memengaruhi hasil belajar siswa XII IPS 1 
MAN 1 Lamongan. Setelah pelaksanaan 
eksperimen, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media pembelajaran 
Kahoot!! dapat meningkatkan hasil 
belajar ekonomi, khususnya materi 
sistem informasi akuntansi. Hasil uji 
wilcoxon juga menunjukkan bahwa 
sebelum dan sesudah perlakuan ada 
perbedaan secara signifikan. Selain itu, 
hasil angket siswa menyatakan bahwa 
mereka sangat setuju bahwa media 
pembelajaran Kahoot!! memengaruhi 
hasil belajar ekonomi. 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, terdapat keterbatasan yang 
dialami oleh peneliti, salah satunya 
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adalah keterbatasan jumlah responden. 
Responden yang digunakan dalam 
penelitian ini hanya berjumlah 24 siswa, 
tentu jumlah tersebut kurang 
menggambarkan keadaan secara luas. 
Untuk penelitian di masa mendatang, 
diharapkan peneliti dapat memperluas 
subjek penelitian untuk mendapatkan 
hasil penelitian yang lebih luas. Selain itu 
diharapkan peneliti dapat 
mengembangkan variabel lain yang 
dapat memengaruhi hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 

This study aims to generate Student Activity Sheet (LKS) based 

Learning Model Student Team Achievement Divisions (STAD) to 

improve learning outcomes in study subjects Economics 

Accounting material class XII SMA / MA. LKS feasibility review 

of aspects of the feasibility of the contents, aspects of language, 

presentation aspects, and aspects kegrafikan, so it can be used to 

improve student learning outcomes. 

This study is a Research and Development (R & D). development 

is carried out with reference to the 4-D model of the phases of 

Definition, Design, Development, and Dissemination. Test 

subjects involving experts both materials, media, economics 

teacher, colleague or early trials to determine the level of 

legibility worksheets in class XII-IPS MA State Lamongan some 

10 people. 

Collecting data using a questionnaire which is a validation LKS 

of media experts, subject matter experts, teachers and peers as 

well as a questionnaire to test subjects crew readability level 

LKS by students of class XII-IPS, the results of the 

questionnaires were used to test the validity of LKS well as the 

appropriateness of the use as materials and models beajar. The 

results of the validation and the initial trials (legibility) were 

tabulated and then calculated the average score and judged by 

the criteria and were analyzed descriptively appropriateness and 

necessity of revision. 

The results showed that the worksheets that are developed in 

terms of the contents of the feasibility aspects, aspects of 

language, presentation aspects, and aspects of good kegrafikan 

according to media experts, subject matter experts, teachers, and 

peers overall "good" and eligible for use in the learning 

economy. 

Keywords:  Economics, Models, Learning, STAD 
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PENDAHULUAN
Pada saat ini, dalam realitas 

pendidikan  di lapangan, disamping 
model pembelajaran konvensional juga 
banyak guru yang masih menggunakan 
media pembelajaran berupa LKS 
Konvensional atau LKS yang monoton, 
yaitu LKS yang tinggal pakai, tinggal beli, 
instan, serta tanpa upaya merencanakan, 
menyiapkan, dan menyusun sendiri 
(Prastowo, 2012). Padahal guru tahu dan 
sadar bahwa LKS yang mereka gunakan 
sering kali tidak sesuai  dengan  
kompetensi  dasar dan indikatornya. 
Pembelajaran dengan menggunakan LKS 

konvensional memiliki keterbatasan 
dalam meningkatkan kompetensi dan 
karakteristik siswa. 

Dalam penerapan penggunaan LKS 
konvensional di sekolah, model 
pembelajaran yang digunakan dalam 
proses pembelajaran tidak terintegrasi 
dengan LKS yang digunakan. Hal yang 
demikian  membuat  pembelajaran 
monoton dan siswa akan merasa bosan 
mengikuti proses pembelajaran. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 
adalah salah satu MAN di Kabupaten 
Lamongan yang berada di bawah 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) berbasis Model Pembelajaran Student Team Achievement 

Divisions (STAD) untuk meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran pelajaran Ekonomi Akuntansi kelas XII SMA/MA. 

Kelayakan LKS ditinjau dari aspek kelayakan isi, aspek bahasa, 

aspek penyajian, dan aspek kegrafikan, sehingga dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D). 

Pengembangan dilakukan dengan mengacu pada model 4-D dari 

fase definition, design, development, dan diseminasi. Subyek uji 

coba melibatkan ahli baik materi, media, guru ekonomi, rekan 

kerja atau uji coba awal untuk mengetahui tingkat keterbacaan 

LKS di kelas XII-IPS MA Negeri Lamongan sejumlah 10 orang. 

Pengumpulan data menggunakan angket yang merupakan 

validasi LKS dari ahli media, ahli materi, guru dan teman sebaya 

serta angket untuk menguji tingkat keterbacaan LKS mata 

pelajaran oleh siswa kelas XII-IPS, hasil angket tersebut 

digunakan untuk menguji validitas LKS serta kesesuaian 

penggunaan sebagai bahan dan model beajar. Hasil validasi dan 

uji coba awal (keterbacaan) ditabulasikan kemudian dihitung 

skor rata-ratanya dan dinilai berdasarkan kriteria serta dianalisis 

secara deskriptif kelayakan dan perlunya revisi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan 

ditinjau dari aspek kelayakan isi, aspek kebahasaan, aspek 

penyajian, dan aspek kegrafikan yang baik menurut ahli media, 

ahli materi, guru, dan teman sebaya secara keseluruhan “baik” 

dan memenuhi syarat. untuk digunakan dalam pembelajaran 

ekonomi. 

Kata kunci:   Ekonomi, Model, Pembelajaran, STAD 
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Kementerian Agama Kabupaten 
Lamongan. Berdasar pengamatan, selama 
ini pembelajaran ekonomi di MAN 1 
Lamongan menggunakan sumber buku 
teks yang ada, selain itu menggunakan 
sumber belajar yang tersedia di 
perpustakaan, LKS yang digunakan 
adalah LKS konvensional yang sudah jadi 
dan bukan LKS yang diisusun sendiri, 
sehingga terkadang tidak sesuai dengan 
Model pembelajaran yang diterapkan 
oleh guru pada saat kegiatan belajar 
mengajar dan lebih terpusat pada guru 
bukan pada siswa. 

Inovasi pembelajaran yang dapat 
dilakukan di kelas untuk menunjang 
proses pembelajaran yaitu dengan 
menggunakan model pembelajaran 
Student Team Achievement Divisions 
(STAD). Keunggulan menggunakan 
model pembelajaran ini adalah siswa 
diajarkan untuk belajar secara 
berkelompok, mampu bekerjasama dan 
melatih keberanian siswa. Dengan belajar 
secara berkelompok, siswa dapat 
bertukar pikiran dengan siswa lainnya 
dan tanpa malu dapat bertanya kepada 
siswa lainnya apabila ada pelajaran yang 
belum dipahami. 

 
RUMUSAN MASALAH  

Belum ada LKS Ekonomi berbasis 
Model Pembelajaran Student Team 
Achievement Divisions (STAD) yang layak 
diterapkan dalam pembelajaran Ekonomi 
di MAN Lamongan. 

 
TUJUAN, KEKHUSUSSAN, DAN 
KETERBATASAN PRODUK 

Berdasarkan masalah diatas, maka 
penelitian ini dilakukan untuk  
mendapatkan produk pengembangan 
LKS berbasis Model Pembelajaran STAD 
pada materi akuntansi perusahaan 
dagang serta mengetahui kelayakannya 
sebagai  media pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian pengembangan 
LKS Ekonomi untuk meningkatkan hasil 
belajar terdapat keterbatasan sebagai 
berikut: 

1. Pengembangan LKS ekonomi ini 
terbatas pada siswa kelas XII-IPS 
semester ganjil. 

2. LKS didesain berdasarkan model 
pembelajaran kooperatif type STAD. 

3. Pengembangan penelitian ini dibatasi 
sampai tahap uji coba awal (uji 
keterbacaan subyek uji siswa kelas 
XII) untuk mengetahui kelayakan 
produk yang diterapkan pada siswa 
kelas XII. 

4. Uji coba akhir/utama pada produk 
bisa dengan menggunakan teknik 
PTK (Penilaian Tindakan Kelas) oleh 
guru Ekonomi kelas XII SMA/MA 
saat kegiatan belajar mengajar setelah 
LKS pengembangan ini dinyatakan 
“Layak” untuk digunakan sebagai 
bahan ajar. 

5. Materi yang dikembangkan untuk 
penelitian terbatas pada materi jurnal 
umum dan khusus akuntansi 
perusahaan dagang. 

6. Peneliti hanya mengembangkan 
pembuatan LKS ekonomi melalui 
program komputer konvensional 
yang ada seperti microsoft office, 
paint, dan Adobe. 
 

KAJIAN PUSTAKA 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
1. Definisi 

Lembaran-lembaran yang  berisi 
tugas yang biasanya berupa petunjuk 
atau langkah untuk menyelesaikan 
tugas yang harus dikerjakan siswa 
dan merupakan salah satu sarana 
yang dapat  digunakan  guru  untuk  
meningkatkan  keterlibatan siswa 
atau aktivitas dalam proses belajar 
mengajar (Depdiknas, 2005) yang 
dapat membantu guru dalam 
memudahkan proses  belajar  
mengajar  dan   mengarahkan  
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siswanya  untuk  dapat menemukan 
konsep-konsep melalui aktivitasnya 
sendiri dalam kelompok kerja. 

2. Tujuan LKS 
LKS membantu siswa untuk 

menemukan menerapkan dan 
mengintegrasikan konsep dengan 
fungsi  sebagai penuntun, penguatan 
belajar, serta petunjuk praktikum. 

3. Manfaat LKS 
Hal ini dipertegas juga oleh 

Arsyad bahwa LKS   sebagai  sumber 
belajar mempunyai banyak manfaat. 
(Arsyad, 2012), beberapa 
mengemukakan kelebihannya, antara 
lain: 
a. Siswa  dapat belajar dan maju 

sesuai dengan kecepatan  
masing-masing sehingga siswa 
diharapkan dapat menguasai 
materi pelajaran tersebut. 

b. siswa akan mengikuti urutan 
pikiran secara logis. 

c. adanya perpaduan antara teks 
dan  gambar  yang dapat 
menambah daya tarik, serta 
dapat memperlancar pemahaman 
informasi yang disajikan. 

d. siswa   akan   berpartisipasi   
dengan aktif karena harus 
memberi respon terhadap 
pertanyaan dan latihan. 

e. Materi dapat direproduksi 
dengan ekonomis dan 
didistribusikan dengan mudah. 

4. Syarat Penyusunan LKS 
menurut Darmodjo dan Kaligis 
(1993), dalam penyusunan LKS harus 
memenuhi berbagai persyaratan, 
yaitu: 
a. Syarat didaktik 

1) Memperhatikan adanya 
perbedaan individu sehingga 
dapat digunakan oleh 
seluruh siswa yang memiliki 
kemampuan yang berbeda.  

2) Menekankan  pada proses 
untuk menemukan konsep-

konsep sehingga berfungsi 
sebagai penunjuk bagi siswa 
untuk mencari informasi 
bukan alat pemberitahu 
informasi. 

3) Memiliki variasi stimulus 
melalui berbagai media dan  
kegiatan siswa sehingga 
dapat memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk menulis, 
bereksperimen, praktikum, 
dan lain sebagainya. 

4) Mengembangkan 
kemampuan komunikasi 
sosial, emosional, moral, dan 
estetika pada diri anak, 
sehingga tidak hanya 
ditunjukkan untuk mengenal 
fakta-fakta dan konsep-
konsep akademis maupun 
juga kemampuan sosial dan 
psikologis. 

5) Menentukan pengalaman 
belajar dengan tujuan 
pengembangan pribadi siswa 
bukan materi pelajaran. 

b. Syarat konstruksi 
1) LKS menggunakan bahasa 

yang sesuai tingkat 
kedewasaan anak. 

2) LKS menggunakan struktur 
kalimat yang jelas 

3) LKS Memiliki tata urutan 
pelajaran yang sesuai dengan 
tingkat kemampuan siswa, 
artinya dalam hal-hal yang 
sederhana menuju hal yang 
lebih kompleks. 

4) LKS menghindari pertanyaan 
yang terlalu terbuka. 

5) LKS mengacu  pada buku 
standar dalam kemampuan 
keterbatasan siswa. 

6) LKS menyediakan ruang 
yang cukup untuk memberi 
keluasan pada siswa untuk 
menulis  maupun 
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menggambarkan hal-hal 
yang siswa ingin sampaikan. 

7) LKS 
menggunakankalimatyangse
derhanadan pendek. 

8) LKS menggunakan lebih 
banyak ilustrasi dari pada 
kata-kata. 

9) LKS dapat digunakan untu 
kanak-anak baik yang 
lamban maupun yang cepat. 

10) LKS memiliki tujuan belajar 
yang jelas serta manfaat dari 
itu sebagai sumber motivasi. 

11) LKS mempunyai identitas 
untuk memudahkan 
administrasinya.  

c. Syarat teknik 
1) LKS menggunakan huruf 

cetak dan tidak 
menggunakan huruf 
latin/romawi. 

2) LKS menggunakan huruf 
teba lyang agak besar untuk 
topik. 

3) LKS menggunakan minimal 
10 kata dalam10 baris. 

4) LKS  menggunakan  bingkai  
untuk  membedakan  kalimat 
perintah dengan jawaban 
siswa 

5) LKS menggunakan  
memperbandingkan  antara 
huruf dan gambar dengan 
serasi. 

6) Gambar yang baik adalah 
yang menyampaikan pesan 
secara efektif pada pengguna 
LKS. 

7) Penampilan; Penampilan 
dibuat menarik 

Dengan demikian LKS 
merupakan suatu media yang berupa 
lembar kegiatan yang membuat 
petunjuk, materiajar dalam 
melaksanakan proses pembelajaran 
Ekonomi untuk menemukan suatu 
fakta, ataupun konsep. LKS 

mengubah pembelajaran dari teacher 
centered   menjad istudent centered 
sehingga pembelajaran menjadi 
efektif dan konsep materipun dapat 
tersampaikan. 

 
Konsep Metode Pembelajaran STAD 
1. Defisi STAD 

Pembelajaran kooperatif tipe Student 
Team Achievement Division (STAD) 
dikembangkan oleh Robert Slavin dan 
teman-temannya di Universitas John 
Hopkin. Menurut Slavin dalam Sudrajat 
(2008), STAD (Student Teams 
Achievement Division) merupakan salah 
satu pembelajaran kooperatif yang 
paling sederhana, sehingga tipe ini dapat 
digunakan oleh guru guru yang baru 
mulai menggunakan pendekatan tipe 
kooperatif.  

Pada model STAD para siswa 
dikelompokkan dalam tim belajar yang 
beranggotakan 4-5 orang yang 
merupakan gabungan dari berbagi 
tingkatan kinerja, jenis kelamin maupun 
etnik atau kelompok yang heterogen. 
Guru menyajikan pelajaran, dan 
kemudian siswa bekerja di dalam tim 
mereka untuk memastikan bahwa 
seluruh anggota tim telah menguasai 
pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh 
siswa dikenai kuis tentang suatu materi, 
dan pada saat kuis mereka mengerjakan 
secara individual 
2. Komponen Tahapan STAD 

Slavin dalam Suhaida Abdul Kadir 
(2002), mengemukakan bahwa STAD 
memiliki lima komponen utama dalam 
tahap atau langkah pembelajaran, yaitu: 
a. Tahap Penyajian Materi. 

Guru menjelaskan materi sesuai 
topik pembelajaran. 

b. Kegiatan kelompok 
Selama siswa berada dalam 

kegiatan kelompok, masing-masing 
anggota kelompok bertugas 
mempelajari materi yang telah 
disajikan oleh guru dan membantu 
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teman sekelompok untuk menguasai 
materi tersebut. Guru membagi 
lembar kegiatan kemudian siswa 
mengerjakan lembar yang diberikan. 
Setiap siswa harus megerjakan secara 
mandiri dan selanjutnya saling 
mencocokkan jawaban dengan teman 
sekelompoknya. 

Guru harus menekankan pada 
kegiatan tutorial yang maksudnya 
bahwa lembar kegiatan untuk 
dipelajari bukan untuk diisi atau 
diserahkan pada guru. Jika siswa 
mempunyai pertanyaan sebaiknya 
ditanyakan terlebih dahulu pada 
anggota kelompoknya. Adapun 
langkah-langkah pelaksanaannya 
adalah guru melatih ketrampilan 
kooperatif pada siswa dengan 
meminta tiap kelompok 
mendiskusikan dan mengerjakan 
lembar kegiatan kemudian 
memonitor kegiatan masing-masing 
kelompok, serta memberi penjelasan 
pada kelompok jika kelompok 
tersebut mengalami kesulitan. 
Adapun langkah-langkah kegiatan 
siswa pada tahap ini adalah 
bekerjasama dalam kelompok untuk 
mendiskusikan dan mengerjakan 
lembar kegiatan siswa, saling 
membantu anggota kelompok yang 
berjumlah 4-5 orang siswa untuk 
memahami materi pokok 
pembelajaran dalam rangka 
mengerjakan lembar kegiatan siswa, 
menunjukkan aktivitas dalam belajar 
kelompok 
c. Pelaksanaan kuis individual 

Pelaksanaan kuis individual 
berlangsung kira-kira setelah satu 
atau dua periode penyampaian 
materi oleh guru dan setelah 1 
atau 2 periode kerja kelompok. 
Dalam pelaksanaan kuis 
individual akan menentukan 
posisi siswa dalam kelompok dan 
posisi kelompok-kelompok lain. 

Maksudnya adalah hasil kuis 
individual yang dicapai siswa 
menunjukkan kompetensi yang 
mampu dicapai siswa tersebut 
dan hasil kuis individual masing 
masing siswa dalam satu 
kelompok akan dijumlah dan 
dirata-rata sehingga diperoleh 
nilai perkembangan kelompok 
yang menunjukkan prestasi 
kelompok. 

d. Nilai perkembangan individu. 
Penilaian ini bertujuan 

untuk mengetahui serta 
menunjukkan seberapa jauh 
siswa menguasai materi yang 
telah disampaikan dan 
keterlibatannya dalam proses 
pembelajaran yang telah 
berlangsung. Setelah masing-
masing siswa mendapat nilai dan 
dapat mengetahui posisi mereka 
di dalam kelompok, maka 
mereka harus selalu berusaha 
agar nilai selanjutnya lebih baik 
dari hasil yang diperoleh 
sekarang. Nilai peningkatan 
prestasi siswa diperoleh dan poin 
peningkatan yang terjadi antara 
tes awal dengan tes berikutnya 
pada topik pengajaran tertentu 
serta memperhatikan batasan 
skor atau nilai minimal yang 
dibuat.  

e. Penghargaan kelompok 
Setelah melakukan kuis, 

diperoleh tiga tingkat 
penghargaan yang diberikan 
untuk prestasi kelompok yaitu 
kelompok yang istimewa, 
kelompok hebat dan kelompok 
baik. 

 
METODE PENELITIAN 
Pengembangan Produk 

Penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan produk media 
pembelajaran berupa LKS pada 
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pembelajaran ekonomi model 
pembelajaran berbasis STAD. Rancangan 
dan pendekatan penelitian 
pengembangan (research & development/R 
& D) dengan model siklus 4-D oleh 
Thiagarajan & Sammel (1974). Model ini 
terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu 
Define (pendefinisian), Design 
(Perancanaan), Develop (Pengembangan), 
dan Disseminate (penyebaran).  
Pengembangan dilaksanakan sampai 
pada tahap uji coba produk yang 
dilaksanakan pada kelas XII-IPS1 MAN 
Lamongan. 
1) Tahap Pendefinisian (Define) 

a. Analisis permasalahan 
Berdasarkan hasil observasi 

mengenai proses pembelajaran di 
MA Negeri Lamongan dari 
wawancara dengan guru, proses 
pembelajaran sekolah secara 
umum masih berpusat kepada 
guru. Guru kelas menyampaikan 
materi, sedangkan siswa hanya 
mendengarkan dan mencatat 
materi yang disampaikan oleh 
guru. Selain itu sekolah masih 
menggunakan LKS bersifat 
konvensional. LKS belum dapat 
dijadikan sebagai media 
pembelajaran yang membimbing 
siswa untuk lebih memahami 
materi yang akan dipelajarinya.  
Berdasarkan permasalahan 
tersebut dapat dijadikan sebagai 
dasar dalam menentukan 
pengembangan LKS yang 
dibutuhkan agar dalam 
penerapannya tepat dan efisien. 
Maka diperlukan kesesuaian 
permasalahan yang ada dengan 
model pembelajaran yang 
dikombinasikan. Model 
pembelajaran berbasis STAD 
merupakan model yang tepat 
dalam pengembangan LKS. 

b. Analisis siswa 

Pada tahap operasional 
formal, anak sudah mulai berpikir 
abstrak, terutama   pada anak-
anak yang cerdas.   Selain itu, 
kemampuan ini ditambahkan 
dengan kemampuan untuk 
mengintegrasikan pengetahuan 
sebelumnya dan struktur berpikir 
yang baru. 

Pada dasarnya belajar 
dengan melibatkan objek, kasus, 
atau praktik secara langsung akan 
lebih mudah ditangkap atau 
diserap dan lebih tahan lama 
dalam ingatan siswa. Penggunaan 
media yang dapat menampilkan 
kegiatan praktik akan sangat 
membantu siswa dalam belajar. 

c. Analisis tugas 
Merupakan kumpulan 

prosedur untuk menentukan isi 
dalam satuan pembelajaran 
dengan merinci isi materi ajar 
secara garis besar. Hasil dari 
analisis tugas yang tertuang 
dalam LKS sebagai perangkat 
pembelajaran yang digunakan 
dalam penelitian. 
Penyususan LKS berpedoman 
pada standar Kompetensi dan 
Kompetensi dasar mata pelajaran 
ekonomi MA. 

d. Analisis konsep 
Konsep-konsep  yang  

tedapat  dalam peta konsep saling 
berkaitan secara keseluruhan, 
dengan demikian, agar siswa 
mudah memahami konsep-
konsep yang dibahas, maka 
konsep-konsep tersebut perlu 
diurutkan sehingga sesuai dengan 
pengetahuan dan keterampilan 
yang telah diperoleh siswa pada 
pembelajaran atau pertemuan 
sebelumnya. 

e. Analisis tujuan 
Perumusan tujuan 

pembelajaran merupakan dasar 
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untuk mendesain perangkat 
pembelajaran dan penyusunan 
tes/uji. 

2) Tahap Perencanaan (Design) 
Tahap ini memiliki tujuan untuk 

menyiapkan prototipe perangkat 
pembelajaran, dengan langkah yaitu: 
a. Pemilihan media 

Media yang akan digunakan 
harus sesuai dengan tujuan untuk 
menghasilkan produk sebagai alat 
penyampaian materi penalaran 
dan dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa, media tersebut 
adalah LKS. 

b. Pemilihan format 
Format perangkat 

pembelajaran yang 
dikembangkan berorientasi pada 
model pembelajaran berbasis 
STAD dan sesuai standar 
kompetensi dan kompetensi dasar 
kurikulum KTSP SMA kelas XII. 

c. Rancangan awal LKS 
Penyusunan rancangan awal LKS 
akan menghasilkan draft LKS 
yang di dalamnya sekurang-
kurangnya mencakup: 

1) Judul menggambarkan materi 
yang akan dituangkan di 
dalam LKS 

2) Menentukan standar 
kompeteni, kompetensi dasar. 
Kompetensi dasar yang 
memenuhi pengembangan LKS 
adalah: 
a) SK, memenuhi penyusunan 

siklus akuntansi 
perusahaan dagang 

b) KD, mencatat 
transaksi/dokumen ke 
dalam jurnal khusus 

3) Tujuan yang akan dicapai 
siswa setelah mempelajari 
suatu materi dengan LKS. 

4) Prosedur atau kegiatan yang 
harus diikuti siswa untuk 
mempelajari materi dengan 

menggunakan LKS sesuai 
dengan tahapan LKS yaitu: 
a) Tahap penyajian materi 
b) Kegiatan kelompok 
c) Pelaksanaan kuis individual 
d)  Nilai perkembangan 

individu 
e) Penghargaan kelompok 

3) Tahap Pengembangan (Develop) 
Tahap pengembangan ini 

bertujuan untuk menghasilkan 
Lembar kegiatan siswa (LKS) 
berbasis STAD yang sudah direvisi 
para ahli dan hasil uji coba ke siswa. 
a. Validasi dosen ahli diikuti 

dengan revisi 
b. Validasi guru SMA 
c. Validasi Teman Sejawat 

4) Tahap Penyebaran (Desseminate) 
Tahap ini merupakan tahapan 

penggunaan perangkat yang telah 
dikembangkan dalam penelitian ini 
adalah LKS Berbasis STAD yang 
telah dikembangkan pada skala yang 
lebih luas. Pada penelitian ini tahap 
penyebarluasan dilakukan terbatas 
sekolah yang diujicobakan dengan 
menggunakan satu kelas uji coba. 
UJI PRODUK 
Rancangan Uji 
1. Validasi Ahli Materi Ekonomi 

Validasi ahli materi ini 
dimaksudkan untuk 
mendapatkan data berupa 
penilaian, pendapat, dan saran 
terhadap ketepatan dan 
kesesuaian materi yang ada dalam 
LKS ekonomi yang telah disusun. 
Validasi ini juga bertujuan untuk 
memastikan materi yang ada pada 
LKS benar secara ilmiah. 

2. Validasi Ahli Media Bahan Ajar 
Validasi ahli 

pengembangan bahan ajar ini 
bertujuan untuk mendapatkan 
data yang berupa penilaian, 
pendapat, kritik, dan saran 
terhadap penyusunan LKS yang 
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dilihat dari aspek penyajian dan 
kegrafisan. 

3. Validasi oleh Praktisi 
Pendidikan Ekonoi di Lapangan 

Validasi praktisi 
pendidikan di lapangan oleh guru 
ekonomi ini bertujuan untuk 
mendapatkan data yang berupa 
pendapat, kritik, dan saran 
terhadap kedalaman materi yang 
dikemas dalam LKS yang akan 
disesuaikan dengan karakter dan 
kebiasaan belajar siswa di kelas. 

4. Validasi Peer Reviewer (teman 
Sejawat) 

Validasi Teman sejawat 
merupakan salah satu validator 
yang bertugas untuk menilai 
kelayakan LKS yang sedang 
dikembangkan oleh peneliti. 

5. Uji Coba dengan Sisa 
a. Uji Coba Awal 

Uji coba ini merupakan uji 
keterbacaan LKS ekonomi 
pengembangan yang 
dilakukan pada siswa kelas 
XII-IPS1 MAN Lamongan 
yang telah mendapatkan 
materi tentang akuntansi 
perusahaan dagang. Uji coba 
ini bertujuan untuk: 
1) Mengetahui dan 

membenarkan kesalahan-
kesalahan yang ada pada 
LKS ekonomi 
pengembangan, seperti 
kesalahan cetak, salah 
ketik, kesalahan huruf, 
kesalahan letak gambar, 
dan lain-lain,  

2) menilai tentang kejelasan 
isi apakah mudah 
dipahami, mudah 
dimengerti, kemenarikan 
tampilan, serta 
keterbacaannya. 

b. Uji Coba Utama 

Uji coba akhir dilakukan pada 
siswa kelas XI-IPS1 MAN 
Lamongan. Tujuan uji coba 
lapangan adalah:  
1) Memperoleh tanggapan 

mengenai isi materi dalam 
modul 

2) Menentukan keefektifan 
bahan ajar untuk 
mengetahui pengaruhnya 
pada kemampuan 
pemecahan masalah, hasil 
belajar kognitif 

3) Mengidentifikasi masalah-
masalah yang muncul 
yang dialami oleh peserta 
didik selama berinteraksi 
dengan LKS ekonomi 
pengembangan. 

4) Uji coba akhir, selain 
dimaksudkan untuk 
mengoperasionalkan 
produk akhir LKS, juga 
untuk mengetahui hasil 
penerapan LKS dalam 
pembelajaran ekonomi, 
terhadap peningkatan 
terhadap hasil belajar 
kognitif siswa. Uji coba 
dilaksanakan dengan 
desain penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang 
dilakukan pada satu kelas 
untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
 

Subjek Uji 
Ahli materi terdiri dari satu orang 

dosen berasal dari Jurusan Akuntansi 
yang kompeten dalam materi Ekonomi 
terspesialisasi akuntansi. Dosen ahli 
yang akan menjadi validator 
berkualifikasi minimal S2 Akuntansi.  

Ahli pengembangan bahan ajar 

terdiri dari satu orang dosen yang 
berkualifikasi minimal S2  di bidang 
pendidikan.  
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Pada penelitian ini, dipilih dua 
orang guru mata pelajaran ekonomi 
yang memiliki pengalaman mengajar 
minimal 10 tahun.  

Validasi ini dilakukan oleh dua 
orang teman sejawat mahasiswa 
program S2 pendidikan Unipa 
Surabaya. Mahasiswa S2 pendidikan 
sebagai subyek uji berbasis guru atau 
praktisi pendidikan di lapangan. 

Subyek Uji Coba Awal keterbacaan 
LKS Adalah siswa yang sudah pernah 
mendapatkan materi Akuntansi 
Perusahaan dagang yaitu dipilih 10 
orang secara acak siswa kelas XII-IPS1 
MAN Lamongan tahun ajaran 
2020/2021. 

 
Jenis Data  

Data primer; Merupakan data 
tentang kualitas kelayakan lembar 
kegiatan siswa (LKS) hasil 
pengembangan. Data yang 
dikumpulkan berupa hasil validasi ahli 
materi, ahli media, teman sejawat, dan 
guru. Data tersebut meliputi skor 
penilaian dari aspek kelayakan isi, 
aspek kebahasaan, aspek penyajian, 
aspek kegrafisan.  Dan lainnya berupa 
komentar dan saran dari para ahli, 
teman sejawat, guru ekonomi. 

Data sekunder; Merupakan data 
yang diperoleh dari kegiatan 
pembelajaran. Data tersebut merupakan 
data hasil belajar siswa aspek kognitif 
yang diperoleh dari kegiatan setelah 
pembelajaran menggunakan LKS hasil 
pengembangan. 

Selain itu, Data yang diperoleh dari 
hasil uji coba produk pengembangan 
LKS ekonomi berbasis STAD ini terdiri 
dari; Data kualitatif, Hasil validasi ahli 
materi ekonomi, hasil validasi ahli 
pengembangan LKS, hasil uji praktisi 
pendidikan di lapangan, teman sejawat, 
dan hasil uji coba awal. Data  
kuantitatif, hasil penilaian validasi ahli, 

praktisi pendidikan, teman sejawat dan 
uji coba awal, serta hasil belajar kognitif. 

 
Instrumen pengumpulan data 
Adapun rincian instrument penelitian 
yang digunakan untuk mengumpulkan 
data dalam uji coba, sebagai berikut: 
1.Angket/ Kuesioner Validasi LKS 

berbasis STAD 
Komponen yang akan divalidasi 
mencakup pada aspek kelayakan isi, 
kebahasaan, penyajian, dan desain 
kegrafisan 

2.Lembar angket penilaian LKS berbasis 
STAD pada uji awal kelompok 
pengguna 

3.Perangkat Pembelajaran 
4.Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis 

STAD 
 
ANALISIS DATA 
Analisis kelayakan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan 

Teknik analisis data untuk 
kelayakan perangkat pembelajaran 
ekonomi dan respon siswa, dilakukan 
dengan mentabulasi semua data yang 
diperoleh, Menghitung   skor   rata-rata   
dari   setiap   komponen, dan mengubah 
skor rata-rata menjadi nilai dengan 
kriteria. Untuk mendapatkan data rerata 
hasil penilaian yang akan digunakan 
sebagai kesimpulan, digunakan rumus: 
                

 
                    

                                  
 

Hasil rerata penilaian dikonvesi menjadi 
data kualitatif, yaitu: 
Tabel Pedoman Hasil Konversi Data 
No Rentang 

Skor 

Nilai Kategori Keterangan 

1. 3,4 – 4 A Sangat baik Tidak perlu 

revisi 
2. 2,8 – 3,3 B Baik Tidak perlu 

revisi 
3. 2,2 – 2,7 C Cukup Baik Revisi 

4. 1,5 – 2,1 D Kurang Baik Revisi 

5. 1,0 – 1,4 E Sangat 

Kurang Baik 

Revisi 

Hasil pengkonversian data 
kuantitatif menjadi data kualitatif akan 
didapatkan data katagori untuk 
menyimpulkan layak tidaknya LKS 
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ekonomi berbasis STAD digunakan atau 
diterapkan sebagai media pembelajaran. 
 
HASIL MODEL 
A. Kelayakan  produk LKS  

1. Evaluasi produk pada aspek 
kelayakan isi 

Berdasarkan data diketahui 
LKS hasil pengembangan  ini dari 
ahli materi diperoleh rerata skor 
total 3,83, dari guru diperoleh 
rerata skor sebesar 3,42 dan teman 
sejawat diperoleh rerata skor  total  
3,50. maka dapat dinyatakan 
bahwa LKS hasil pengembangan 
ini mendapat  penilaian  kategori 
sangat  baik untuk ahli materi. 
Pada aspek kelayakan isi hasil  
penilaian guru ekonomi diperoleh 
penilaian kategori sangat baik, dan 
hasil penilaian teman sejawat pada 
aspek kelayakan isi juga 
dikategorikan sangat baik. 

Hasil penilaian LKS pada 
aspek dari ahli materi, guru 
ekonomi, dan  teman  sejawat 
disajikan  dalam  bentuk  diagram  
sebagai berikut: 

 
2. Evaluasi produk pada aspek 

kebahasaan 
Berdasarkan  data diketahui 

LKS  hasil  pengembangan  ini  
pada  aspek  kebahasaan  dari  ahli 
materi diperoleh rerata skor total 
3,67, dari guru ekonomi diperoleh 
rerata skor sebesar 3,50, dan teman 
sejawat diperoleh rerata skor 
sebesar 3,67. Maka dapat 
dinyatakan bahwa LKS hasil 

pengembangan   ini dari aspek 
kebahasaan mendapat penilaian 
kategori sangat baik menurut ahli 
materi. Pada aspek kelayakan hasil 
penilaian  guru ekonomi   
diperoleh  penilaian  kategori 
sangat baik, dan hasil penilaian 
teman sejawat pada aspek 
kebahasaan juga dikategorikan 
sangat baik. 

Hasil penilaian LKS pada 
aspek kebahasaan dari ahli materi, 
guru ekonomi, dan teman sejawat 

disajikan dalam bentuk diagram 
sebagai berikut: 

 
3. Evaluasi produk pada aspek 

penyajian 
Berdasarkan  diketahui LKS 

hasil pengembangan ini pada 
aspek penyajian dari ahli media 
diperoleh rerata skor 3,33, dari 
guru ekonomi diperoleh rerata 
skor sebesar 3,42, dan teman  
sejawat  diperoleh rerata skor  3,42.  
maka dapat dinyatakan bahwa 
LKS hasil pengembangan   ini 
pada aspek penyajian mendapat   
penilaian kategori  baik menurut  
ahli  media.  Pada  aspek  
penyajian  hasil penilaian  guru 
ekonomi   diperoleh  penilaian  
kategori sangat baik, dan hasil 
penilaian  teman  sejawat juga 
dikategorikan sangat baik. 

Hasil penilaian LKS pada 
aspek penyajian dari ahli media, 
guru ekonomi, dan teman sejawat  
disajikan dalam bentuk diagram 
sebagai berikut: 
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4. Evaluasi produk pada aspek 

kegrafikan 
Berdasarkan  data diketahui 

LKS hasil pengembangan ini pada 
aspek kegrafikan dari ahli materi 
diperoleh rerata skor sebesar 3,00,  
dari  guru ekonomi  diperoleh  
rerata skor  sebesar  3,33 dan 
teman sejawat diperoleh rerata 
skor sebesar 3,42. maka dapat 
dinyatakan bahwa LKS hasil 
pengembangan  ini mendapat   
penilaian kategori baik dari ahli 
media. Pada aspek kegrafisan hasil  
penilaian guru ekonomi  diperoleh 
penilaian kategori baik, dan hasil 
penilaian teman sejawat pada 
aspek kegrafikan dikategorikan 
sangat baik. 

Hasil penilaian LKS pada 
aspek kegrafikan dari ahli materi, 
guru ekonomi, dan teman sejawat 
disajikan dalam bentuk diagram 
sebagai berikut: 

 
5. Uji keterbacaan LKS 

Berdasarkan  data aspek 
keterbacaan didapatkan rerata 
skor dari subyek uji ketercabaan 
sebesar 3,31 dengan katagori baik. 

Dari hasil penilaian dari 
beberapa validator dan uji 
keterbacaan dapat rekapitulasi 

seperti yang ada pada tabel 
berikut: 

No Aspek 
Rerata 
Skor 
Akhir 

Katagori 
Keterang
an 

1 
Isi 
materi 

3,58 
Sangat 
baik 

Tidak 
perlu 
revisi 

2 
Kebah
asaan 

3,61 
Sangat 
baik 

Tidak 
perlu 
revisi 

3 
Penyaji
an 

3,39 Baik 
Tidak 
perlu 
revisi 

4 
Kegrafi
san 

3,25 Baik 
Tidak 
perlu 
revisi 

5 
Keterb
acaan 

3,31 Baik 
Tidak 
perlu 
revisi 

Dari tabel di atas 
menunjukkan bahwa secara umum 
dari berbagai aspek penilaian 
mulai dari kelayakan isi materi, 
kebahasaan, penyajian, kegrafisan, 
dan keterbacaan pada uji coba 
awal LKS pengembangan mata 
pelajaran Ekonomi berbasis STAD 
pada pokok bahasan jurnal umum 
dan khusus akuntansi perusahaan 
dagang bisa dan layak digunakan 
sebagai media pembelajaran. 

 
KESIMPULAN 
A. Simpulan 

Berdasarkan  analisis data dan 
pembahasan  yang telah dapat 
disimpulkan: 
1. Kualitas LKS ditinjau dari aspek 

kelayakan isi, aspek kebahasaan, 
aspek penyajian dan aspek 
kegrafikan secara keseluruhan 
“baik” dan layak digunakan 
dalam pembelajaran Ekonomi. 

2. Meskipun LKS yang 
dikembangkan secara umum 
sudah dinilai berkualitas “baik”, 
namun masih memiliki beberapa 
kekurangan karena ada 
pembatasan penelitian. 
Kekurangan tersebut adalah: 
a.Lembar kegiatan siswa yang 

dikembangkan dalam penelitian 
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ini terbatas pada materi 
Akuntansi Perusahaan Dagang 
pokok bahasan Jurnal umum 
dan khusus. 

b. Penelitian    pengembangan    
lembar    kegiatan    siswa    
dalam    tahap penyebaran 
hanya dilaksankan pada 
kelompok kecil (10 siswa) kelas 
pada satu sekolah dan terbatas 
pada uji keterbacaan. 

c. Perlu penelitian lanjutan untuk 
uji akhir dalam rangka 
mengetahui tingkat pemahaman 
secara kognitif ditinjau dari 
hasil belajar pada siswa dan 
dibandingkan dengan LKS 
konvensional. 

 
B. Saran  

1. Saran Pemanfaatan 
a.Lembar  kegiatan   siswa   

berbasis metode 
pembelajaran STAD   
diharapkan dapat 
digunakan  sebagai  salah  
satu  contoh  variasi  dalam  
pembelajaran ekonomi 
untuk guru. 

b. Lembar  kegiatan  siswa  
yang  sejenis  dengan  hasil  
pengembangan dapat   
dikembangkan   lebih   
lanjut   dengan   materi   
berbeda   dan penelitian 
ketegori 
keterampilan/praktik jenis 
lain. 

c. Lembar kegaiatan siswa 
yang sejenis dapat 
dikembangkan dalam 
kegiatan praktikum, baik 
dalam kasus semu maupun 
study kasus yang ada pada 
literature kepustakaan juga 
dikembangkan praktik 
langsung ke koperasi 
sekolah maupun toko yang 

dimiliki oleh orang tua / 
wali siswa. 

2. Saran Pengembangan Lebih 
Lanjut 
Pengembangan modul  secara 
lebih lanjut perlu 
memperhatikan beberapa 
saran sebagai berikut. 
a.Pada tahap identifikasi 

kebutuhan, pada 
pengembangan lebih lanjut 
hendaknya dilakukan 
dengan lebih mendalam, 
sehingga produk yang 
dihasilkan sesuai dengan 
permasalahan yang ada 

b. Pada tahap pengembangan 
draf modul, hendaknya 
dilaksanakan dengan mem-
perhatikan hasil yang 
diproses pada identifikasi 
kebutuhan sehingga tidak 
menyimpang dari tujuan 
pengembangan 

c. Pada tahap validasi dan 
revisi produk hendaknya 
digunakan poin penilaian 
yang spesifik sehingga 
bagian-bagian yang dinilai 
validator sesuai dengan 
keahlian validator. 

d. Pada tahap ujicoba 
kelompok kecil, hendaknya 
dilakukan perbaikan modul 
secara berkala sesuai 
dengan fakta yang 
ditemukan selama uji coba 
kelompok kecil, sehingga 
modul yang dikembangkan 
tetap layak dan efektif 
diterapkan dalam 
pembelajaran. 

e. Penelitian pengembangan 
ini hanya dilaksanakan 
sampai pada tahap uji coba 
kelompok besar,  sehingga 
untuk pengembangan lebih 
lanjut dapat dilaksanakan 
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sampai pada tahap uji coba 
operasional dan diseminasi. 

f. Pelaksanaan tahap 
penelitian dan 
pengumpulan informasi 
terutama pada tahap 
analisis kebutuhan 
hendaknya dilaksanakan 
dengan memperhatikan 
unsur guru, siswa dan 
proses pembelajaran yang 
menyertainya secara lebih 
mendalam. Untuk 
pengembangan lebih lanjut, 
analisis kebutuhan dapat 
diperoleh melalui 
wawancara dan observasi, 
serta penyebaran angket 
sehingga produk yang 
dihasilkan dapat tepat dan 
sesuai dengan konteks 
pembelajaran yang akan 
dilaksanakan.  

g. Perlu dilakukan uji coba 
modul pembelajaran 
dengan menggunakan 
subyek yang lebih banyak 
agar dapat dipastikan 
tingkat keefektifan modul 
pembelajaran yang 
dikembangkan. 

h. Pengembangan modul 
berbasis inkuiri terbimbing, 
untuk pengembangan lebih 
lanjut perlu pelaksanaan 
pembelajaran dengan 
modul dapat dipadukan 
dengan model pembelajaran  
yang lain sehingga kegiatan 
pembelajaran lebih 
bervariasi. 

i. Beberapa gambar yang 
digunakan dalam modul 
telah banyak menggunakan 
gambar hasil dokumentasi 
dari penulis namun masih 
ada beberapa yang berupa 
gambar skematis dari 

berbagai sumber, untuk 
pengembangan lebih lanjut 
perlu disempurnakan 
dengan mencari contoh-
contoh gambar yang sesuai 
dengan konteks materi dan 
dekat dengan kehidupan 
siswa serta hasil 
pengamatan langsung oleh 
penulis. 

j. Modul yang dikembangkan 
masih terbatas pada materi 
perubahan lingkungan dan 
limbah  sehingga untuk 
pengembangan lebih lanjut 
dapat dikembangkan untuk 
materi yang lain. 

 
C. Desiminasi 

Bahan ajar khususnya lembar 
kerja siswa yang dihasilkan dari 
penelitian pengembangan ini 
berdasarkan pada analisis 
kebutuhan dan konteks 
permasalahan yang ditemukan di 
MAN Lamongan, namun tidak 
menutup kemungkinan untuk 
dapat dimanfaatkan oleh banyak 
pihak. Oleh karena itu, hal-hal 
yang perlu dilakukan antara lain: 
1. Melakukan sosialisasi tentang 

pembelajaran menggunakan 
LKS hasil pengembangan dalam 
forum guru seperti 
Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP) ekonomi. 

2.  Memperkenalkan LKS 
pembelajaran pada forum 
seminar atau diskusi ilmiah. 

3. Menerbitkan LKS hasil 
pengembangan melalui suatu 
lembaga penerbit. 

4. Mensosialisasikan produk hasil 
pengembangan dalam seminar 
baik skala regional maupun 
nasional. 
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ABSTRACT 

History lessons in Indonesia have been taught from elementary 

to senior secondary level. Even so, learning history is generally 

only taught in the form of chronology and memorization. This 

causes boredom and boredom among students. This paper tries 

to share the author's experience in developing and using 

Mithology (Media Card Hero Based Logic & Educational 

Games) in learning history. The development of this media is 

intended to make learning in class more lively, interesting, and 

fun. Through Mithology, students are also introduced to national 

historical figures to increase their sense of nationalism and 

patriotism. Mithology (Logic-Based Hero Card Media & 

Educational Game) was developed in the form of a set of 

national hero character cards designed with an attractive 

appearance. The media development model in this paper refers 

to the 4-D development model which consists of the define, 

design, develop, and disseminate stages. The trial was conducted 

on 35 students of class X IPA 5 at MAN 1 Lamongan. This is 

done to test the feasibility and effectiveness of the media being 

developed. 

Keywords: Learning,History, Mythology, Nationalism 

 

ABSTRAKSI 

Pembelajaran sejarah di Indonesia sudah diberikan sejak dari 

satuan pendidikan tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. 

Meskipun demikian, pembelajaran sejarah umumnya hanya 

diajarkan dalam bentuk kronologi dan hafalan. Hal ini 

menimbulkan kejenuhan dan kebosanan di kalangan siswa. 

Tulisan ini mencoba membagi pengalaman penulis dalam 

mengembangkan  dan menggunakan Mithologi (Media Kartu 

Hero Berbasis Logika & Game Edukasi) dalam pembelajaran 

sejarah. Pengembangan media ini dimaksudkan agar 

pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup, menarik, dan 

menyenangkan. Melalui Mithologi, siswa juga dikenalkan 

dengan tokoh-tokoh sejarah nasional untuk meningkatkan rasa 

nasionalisme dan patriotisme. Mithologi (Media Kartu Hero 

Berbasis Logika & Game Edukasi) dikembangkan dalam bentuk 

seperangkat kartu tokoh pahlawan nasional yang didesain dengan 

tampilan menarik. Model pengembangan media dalam penulisan 

ini mengacu pada model pengembangan 4-D yang terdiri dari 

mailto:roisyaha@gmail.com
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PENDAHULUAN
Segala aktivitas hidup dan 

kebudayaan manusia serta dinamikanya, 
terbingkai dalam satu alur kronologis di 
dalam kajian sejarah. Sejarah 
memberikan suatu gambaran, 
pengalaman, nasehat dan nilai-nilai yang 
dapat diambil serta diaplikasikan dalam 
kehidupan saat ini. R. Moh. Ali (2005: 
350) menyebutkan, sifat pelajaran sejarah 
Indonesia ialah nasionalistik yang 
menyeluruh. Artinya nasionalisme yang 
diajarkan harus meliputi seluruh bangsa 
di tanah air Indonesia. Dengan demikian, 
upaya pembelajaran yang dilakukan guru 
sejarah dalam menanamkan dan 
menumbuh kembangkan nasionalisme 
harus dalam bentuk proses yang kontinu.  

    Sayangnya, pembelajaran sejarah 
umumnya masih diajarkan dalam bentuk 
hafalan serta kronologi, sehingga 
menimbulkan kebosanan dan kejenuhan 
di kalangan siswa. Kesan umum para 
siswa terhadap pelajaran sejarah adalah 
sebagai teknik menghafal. Siswa tidak 
melihat bahwa pelajaran sejarah adalah 
wacana intelektual, suatu proses berpikir 
(Restu Gunawan, 1998: 08). Sistem 
pembelajaran yang tidak bervariatif akan 
membuat siswa cenderung jenuh dan 
bosan. Oleh sebab itu pembelajaran pada 
level SMA seharusnya diarahkan pada 
proses high thinking, yaitu proses berpikir 
kritis-analitis. Siswa perlu diberikan 
kesempatan dan didorong untuk terlibat 
aktif dalam proses belajar.   

    Media permainan merupakan satu 
inovasi pembelajaran yang dirancang 
untuk membantu siswa dalam 

memahami teori secara mendalam 
melalui pengalaman belajar. Media 
permainan dapat meningkatkan aktifitas, 
minat dan motivasi siswa dalam belajar. 
Selain itu daya pikir inovatif, kreatif dan 
kritis siswa juga dapat ditingkatkan. 
Permainan dapat menjadi media belajar 
apabila bertujuan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Permainan dapat membuat 
suasana belajar yang joyfull learning 
(pembelajaran menarik dan 
menyenangkan), namun tetap kondusif 
(Arif Sadiman, 2010: 75). 

    Menurut Azhar Arsyad, salah satu 
kriteria yang sebaiknya digunakan dalam 
pemilihan media adalah dukungan 
terhadap isi bahan pelajaran dan 
kemudahan memperolehnya. Apabila 
media yang sesuai belum tersedia, maka 
guru berupaya untuk 
mengembangkannya sendiri (Azhar 
Arsyad, 2011: 105). Atas dasar itulah 
maka penulis mengembangkan satu 
media belajar baru yang mempunyai 
beberapa keunggulan dibandingkan 
dengan media yang telah ada selama ini. 
Media belajar baru tersebut adalah 
dengan pengembangan Media Kartu Hero 
Berbasis Logika dan Game Edukasi 
(Mithologi).  

    Pengembangan media ini 
dimaksudkan agar pembelajaran di kelas 
menjadi lebih hidup, berkesan, dan 
menyenangkan. Media Kartu Hero Berbasis 
Logika dan Game Edukasi (Mithologi) 
dalam penerapannya membutuhkan 
strategi, kerjasama, wawasan, kecakapan 
serta kecepatan berpikir dari suatu 

tahap pendefinisian (define), perancangan (design), 

pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). Ujicoba 

dilakukan terhadap 35 siswa kelas X IPA 5 di MAN 1 

Lamongan. Hal ini dilakukan untuk menguji kelayakan dan 

efektivitas media yang dikembangkan. 

 Kata kunci: Pembelajaran, sejarah, Mithologi, Nasionalisme 
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kelompok siswa. Setiap siswa diajak ikut 
berperan secara aktif dalam menjawab 
ataupun memberikan pertanyaan. Secara 
tidak sadar siswa didorong untuk 
mengemukakan pendapatnya melalui 
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 
analitis dan aplikatif dari ranah C1-C6. 
Selain itu, dalam prosesnya siswa akan 
dikenalkan tokoh-tokoh pahlawan 
nasional Indonesia. Semangat persatuan, 
nasionalisme, serta patriotismenya 
melalui figur para pahlawan nasional 
dapat diinternalisasikan kepada siswa. 
Dengan demikian, siswa dapat 
meneladani nilai-nilai luhur perjuangan 
yang dapat digunakan sebagai benteng 
terhadap ancaman paham radikalisme 
dan terorisme.   

    Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka dirumuskan permasalahan sebagai 
berikiut:  
1. Bagaimana upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran sejarah di 
MAN 1 Lamongan? 

2. Bagaimana upaya menginternalisasi 
nilai-nilai kebangsaan pada 
pembelajaran sejarah di MAN 1 
Lamongan? 

3. Bagamaina efektivitas Mithologi yang 
dikembangkan pada pembelajaran 
sejarah di MAN 1 Lamongan? 

PEMBAHASAN 
A. Pengembangan 

Jawaban yang diberikan penulis 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran sejarah adalah 
dengan mengembangkan dan 
menggunakan Mithologi (Media Kartu 
Hero Berbasis Logika dan Game Edukasi). 
Mithologi yakni media dalam bentuk 
permainan kolaborasi yang disesuaikan 
dengan tujuan pembelajaran sejarah. 
Pengembangan media ini didesain 
melalui empat tahapan yaitu 
pendefinisian, perancangan, 
pengembangan, dan penyebaran. 
Keempat tahapan pengembangan 
tersebut  digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar 1. Model Pengembangan 4D 
Thigrajan (Ibrahim, 2001:6) 

Media permainan ini dirancang 
berdasarkan permainan Yu-Gi-Oh yang 
telah dikembangkan oleh penulis 
sebelumnya. Permainan ini 
menggunakan kartu gambar tokoh-tokoh 
pahlawanan nasional yang menarik dan 
informatif. Pada Mithologi, ditambahkan 
data biografi dan peranan dari tokoh 
pahlawan yang ditampilkan. Setiap tokoh 
pahlawan mempunyai poin attack 
(serangan) yang bervariasi. Penulis juga 
menambahkan beberapa efek pada kartu 
tertentu untuk menambah keseruan dan 
kemenarikan media, seperti: 
1. Efek menambah poin kelompok 

sendiri 
2. Efek menambah poin kelompok 

lawan 
3. Efek mengurangi poin kelompok 

lawan 
4. Efek menyerang dua kali kelompok 

lawan 
5. Efek menunjuk anggota tim lawan 

untuk menjawab 
6. Efek menculik anggota tim lawan 

selama satu putaran permainan 
Mithologi adalah media permainan 

yang berbasis logika dan edukasi. Media 
ini didukung oleh seperangkat 
pertanyaan yang melatih logika berpikir 
siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
disesuaikan dengan materi sejarah yang 
diajarkan. Dengan demikian diharapkan 
siswa dapat dilatih serta dibiasakan 
untuk berpikir secara logis dan analitis. 
Selain itu, di dalam prosesnya siswa 
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dapat diedukasi dan diinternalisasi nilai-
nilai nasionalisme. Jiwa nasionalisme 
dan patriotisme siswa dapat digugah 
serta ditingkatkan melalui keteladanan 
dari para tokoh pahlawan nasional.  

Aturan bermainnya dibuat seperti 
kuis dengan sistem saling serang antar 
kelompok. Terdapat kartu pertanyaan 
yang dibuat terkait dengan materi 
sejarah yang diajarkan. Kelompok yang 
bisa menjawab pertanyaan dengan benar 
akan ditambah poin sesuai dengan kartu 
sejarah yang diambil. Sebaliknya jika 
salah, maka poinnya akan dikurangi. 
Pemenang yaitu kelompok yang 
mendapat poin tertinggi ketika kartu 
pertanyaan habis atau waktu pelajaran 
telah selesai.  

Mithologi berwujud satu perangkat 
kartu permainan yang inovatif, menarik 
dan informatif. Berikut adalah spesifikasi 
produk yang dikembangkan: 
1. Produk pengembangan Mithologi 

berbentuk visual. 
2. Mithologi dirancang dengan metode 

kuis yang dimainkan secara 
berkelompok. 

3. Mithologi terdiri dari 27 kartu Hero 
bergambar tokoh-tokoh pahlawan 
nasional Indonesia. 

4. Terdapat tulisan singkat biografi dan 
peranan tokoh pahlawan dalam 
setiap kartu Hero. 

5. Setiap tokoh pahlawan dalam kartu 
Hero mempunyai poin serangan yang 
bervariasi. 

6. Terdapat beberapa kartu tokoh 
pahlawan yang mempunyai efek 
khusus. 

7. Untuk memainkan media ini, guru 
terlebih dahulu menyiapkan ±27 
pertanyaan logis dan analitis dalam 
kertas-kertas kecil seukuran kartu 
Mithologi yang disesuaikan dengan 
materi pembelajaran. 

B. Hasil Inovasi 
Pada kajian ini akan diuraikan 

pembahasan mengenai proses dan hasil 

pengembangan Mithologi (Media Kartu 
Hero Berbasis Logika dan Game Edukasi) 
yang meliputi tahap pendefinisian 
(define), tahap perancangan (design), 
tahap pengembangan (develop), dan 
tahap diseminasi (disseminate). Penulis di 
sini juga memaparkan tentang proses 
dan hasil analisis dari uji coba terbatas. 
Selanjutnya akan dibahas mengenai 
kelayakan Mithologi (Media Kartu Hero 
Berbasis Logika dan Game Edukasi) 
sebagai media pembelajaran sejarah serta 
efektivitasnya dalam meningkatkan 
minat dan hasil belajar siswa berdasar 
data rekapitulasi hasil angket respon dan 
penilaian tes siswa. 
1. Proses Pengebanga Mithologi 

a. Tahap Pendefisian (Define) 
Analisis Siswa, siswa yang 

menjadi subjek uji coba terbatas 
adalah siswa kelas X IPA 5 di MAN 1 
Lamongan. Berdasarkan hasil 
wawancara, angket, dan observasi, 
maka siswa di kelas X IPA 5 MAN 1 
di Lamongan cukup sesuai untuk 
dijadikan subjek uji coba terbatas. 

Analisis Tugas, Analisis tugas 
adalah kumpulan prosedur untuk 
menentukan isi satuan pelajaran. 
Analisis tugas dilakukan dengan 
merinci isi mata ajar dalam bentuk 
garis besar. Garis besar materi 
Indonesia masa praaksara adalah 
sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan 
pengertian praaksara; 2) 
Mendeskripsikan periodesasi masa 
praaksara; 3) Mengidentifikasi hasil-
hasil kebudayaan masa praaksara di 
Indonesia; 4) Mendeskripsikan proses 
kedatangan nenek moyang bangsa 
Indonesia; 5) Mengidentifikasi 
manusia-manusia purba di Indonesia, 
Analisis Konsep (1) Praaksara, (2) 
Periodesasi geologi dan arkeologi, (3) 
Manusia purba, (4) Gotong royong. 
b. Tahap Perancangan (Design) 

Perancangan Mithologi terdiri 
dari beberapa tahap, antara lain: 1) 
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Mendesain kartu Hero, 2) Mendesain 
lembar petunjuk permainan, 3) 
Mendesain kartu pertanyaan. 
Selanjutnya proses penyusunan soal 
dan materi yang akan digunakan 
dalam media. Terdapat 27 soal dalam 
kartu pertanyaan yang melatih logika 
berpikir siswa dari ranah C1 sampai 
C6. Materi yang diajarkan meliputi 
Konsep Praaksara, Periodesasi 
Praaksara, Hasil Budaya Praaksara, 
Manusia Purba, dan Proses 
Kedatangan Nenek Moyang Bangsa 
Indonesia. 
c. Tahap Pengembangan (Develop) 

Pada tahap pengembangan 
dilakukan beberapa revisi dan 
pengembangan terhadap media 
berdasarkan saran dan masukan dari 
berbagai pihak. Penulis di dalam 
proses pengembangan mendapatkan 
saran dan masukan dari teman 
sesama guru dan siswa. Peneiti juga 
melakukan beberapa kali simulasi 
untuk menyempurnakan media yang 
dikembangkan. Langkah-langkah 
yang dilakukan antara lain: 

1) Kartu Mithologi 
Kualitas kertas dan 

tampilan (warna. gambar, 
kejelasan) pada “Kartu Tokoh 
Pahlawan Nasional” sudah 
bagus dan menarik sehingga 
tidak perlu diganti. Poin 
pengembangannya adalah 
dengan menambahkan 
informasi mengenai biografi 
dan peranan tokoh sejarah yang 
ditampilkan pada kartu. Selain 
itu, ditambahkan efek khusus 
pada kartu untuk menambah 
kemenarikan dan keseruan 
permainan. Pada bagian 
belakang kartu perlu 
ditambahkan logo history untuk 
mengesankan bahwa media 
yang dikembangkan 

berhubungan erat dengan 
sejarah. 

No  Hasil Pengembangan Kartu 
Mithologi  

1 Kartu Tokoh 
Sejarah 
Depan 

Kartu Tokoh 
Sejarah 

Belakang 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Tabel 1. Hasil Pengembangan 
Kartu Mitholgi 

 
2) Lembar Petunjuk Permainan 

Lembar petunjuk 
permainan perlu didesain 
dengan gambar dan tampilan 
yang menarik serta dicetak 
dengan kualitas kertas yang 
sama dengan kartu Mithologi; 
Merevisi beberapa kalimat yang 
sulit untuk dipahami; Merevisi 
urutan kalimat pada aturan agar 
lebih sistematis dan mudah 
untuk dipahami; Perlu lebih 
memperjelas dan menuliskan 
beberapa tambahan aturan 
sehingga pembaca lebih mudah 
memahaminya. 

No  Hasil Pengembangan 
Lembar Peraturan 

1 Sebelum Revisi 
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2 Sesudah Revisi 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Kartu Pertanyaan 

Menurut telaah ahli media, 
kualitas bahan pada kartu perlu 
ditingkatkan dengan memakai 
kertas bufallo. Desain kartu 
pertanyaan dibuat lebih 
menarik. Sementara menurut 
guru sejarah senior, konten 
pertanyaan perlu ditambahkan 
lebih banyak soal yang melatih 
logika dan analisis siswa. 

No  Hasil Pengembangan 
Kartu Pertanyaan 

1 Sebelum Revisi 
  

 

2 Sesudah Revisi 
  

Tabel 3. Hasil pengebangan 
kartu pertanyaan Mithologi 

d. Tahap Diseminasi (Desseminate) 

Produk hasil pengembangan 
Mithologi (Media Kartu Hero 
Berbasis Logika dan Game 
Edukasi) diharapkan dapat 
dipakai secara luas oleh guru 
sejarah MAN sebagai media 
pembelajaran. Oleh karena itu, 
produk ini didiseminasikan 
dengan cara menyebarkan hasil 
pengembangan media kepada 
guru-guru di lingkungan MAN 1 
Lamongan. Kegiatan diseminasi 
ini dilakukan pada tanggal 30 
Oktober 2019. 

 
Gambar 2. Proses diseminasi Mithologi 
kepada guru-guru di madrasah 

2. Uji Coba Terbatas 
Uji coba terbatas dilakukan pada 

tangga 28 Oktober 2019. Siswa yang 
mengikuti uji coba terbatas sebagai 
kelas eksperimen sebanyak 35 siswa 
(kelas X IPA 5). Kegiatan yang 
dilakukan penulis pada saat uji coba 
terbatas adalah: 
a. Pendahuluan (30 menit) 

Pada kegiatan awal, guru 
memberikan pengantar mengenai 
materi pelajaran yang akan 
dibahas dalam waktu 5 menit. 
Guru membagikan hand out 
kepada setiap siswa untuk 
dipelajari dan dipahami. Guru 
kemudian membagi kelas menjadi 
tiga kelompok serta menentukan 
ketua masing-masing. Selama 25 
menit, masing-masing kelompok 
harus dapat menguasai isi hand out 
dengan cara berkolaborasi dan 
berbagi peran kepada setiap 
anggota. 

b. Isi (50 menit) 
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Setelah waktu untuk 
membaca hand out selesai, guru 
menjelaskan aturan permainan 
Mithologi. Terdapat beberapa 
pertanyaan dari siswa terkait 
dengan fungsi kartu dan aturan 
permainan. Setelah tidak ada lagi 
pertanyaan dari siswa, masing-
masing kelompok mengirimkan 
satu wakilnya maju ke depan 
untuk mengambil kartu Mithologi, 
membacakan kartu pertanyaan, 
serta menentukan kelompok 
lawan yang diserang.  

Selama proses permainan, 
siswa dilarang membuka buku 
sumber untuk menjawab 
pertanyaan sejak putaran pertama 
permainan. Siswa diminta 
mengumpulkan handout ke meja 
guru.  Soal-soal yang diberikan 
sebagian besar bertaraf C4-C6. Soal 
C4-C6 berjumlah 14, soal C3 
berjumlah 6, dan soal C1-C2 
berjumlah 10. Hal ini untuk 
melatih logika dan analisis siswa 
dalam memecahkan berbagai 
persoalan dalam sejarah yang 
bersifat problematis dan praktis. 
Saat permainan berlangsung, 
siswa saling menyerang dan 
menjawab pertanyaan. Siswa 
diberi batas waktu 30 detik untuk 
berpikir, berdiskusi, dan 
merumuskan jawaban. Waktu 
permainan disepakati selama 50 
menit. 

c. Penutup (10 menit) 
Pada akhir permainan, guru 

memberikan reward berupa nilai 
(90, 85, 80) berdasarkan 
perhitungan poin tertinggi yang 
didapat. Setelah permainan selesai, 
siswa kemudian diberi lembar 
angket respon siswa terhadap 
Mithologi (Media Kartu Hero 
Berbasis Logika dan Game 
Edukasi). Angket respon siswa 

dianalisis untuk mengetahui 
kelayakan media. Setelah semua 
siswa selesai mengisi angket, siswa 
diintruksikan mengerjakan soal 
post test sejumlah 25 soal. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana pemahaman siswa 
terhadap materi yang telah 
diajarkan. Akhir kegiatan guru 
menyimpulkan materi 
pembelajaran dan nilai-nilai luhur 
yang bisa diteladani. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses uji coba terbatas 
penggunaan Mithologi di kelas X MIPA 5 

 

Selama proses uji coba 
terbatas, Mithologi mendapatkan 
respon yang sangat baik dari siswa. 
Selama permainan berlangsung, 
siswa terlihat sangat antusias dan 
menikmati pembelajaran. Semua 
siswa juga terlihat aktif berdiskusi 
dan aktif dalam menjawab. Aroma 
kompetisi yang tinggi membuat 
siswa terpacu untuk menang. Selain 
itu sikap kejujuran, tanggung jawab 
dan sportifitas juga terlihat pada 
diri siswa. 

         Satu hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu kelas menjadi 
gaduh pada saat permainan 
berlangsung. Antusiasme dan 
semangat kompetisi yang tinggi, 
ternyata membuat kelas menjadi 
ramai dan gaduh. Guru di sini harus 
bisa bersikap tegas dan 
mengendalikan antusiasme siswa 
sehingga proses pembelajaran tetap 
kondusif. 
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C. Efektivitas Mithologi sebagai Media 
Pembelajaran Sejarah 

 
Penulis menggunakan angket 

respon siswa dan post-test (25 soal 
pilihan ganda) untuk mengetahui 
efektivitas Mithologi sebagai media 
pembelajaran sejarah. Berikut hasil 
rekapitulasi analisis angket respon 
siswa dan tes yang dilakukan: 

No Indikator % Kriteria 

Mengetahui kejelasan 
Mithologi  

82,08% Sangat 
Kuat 

1 Aturan dalam Mithologi  
jelas 

81,67% Sangat 
Kuat 

2 Tulisan, gambar, dan 
kalimat dalam 
Mithologi jelas 

82,50% Sangat 
kuat 

Tabel 4. Rekap angket respon siswa 
tentang kejaksaan media 

Tabel 5. Rekap respon siswa tetang 
kemampuan media dalam pembelajaran 
 

No Indikator % Krite
ria 

Mengetahui kemenarikan 
Mithologi 

84,17% Sanga
t kuat 

1 Penampilan/desain, 
warna, tulisan, dan 
gambar dalam 
Mithologi menarik 

84,17% Sanga
t kuat 

Tabel 6. Rekap angket respon siswa 
tentang kemenarikan media 

 

No Indikator % Kriteria 

Mengetahui semangat belajar 
dan motivasi siswa dalam 
belajar sejarah  

84,72% Sangat 
kuat 

1 Dengan menggunakan 
Mithologi, saya lebih 
bersemangat dalam 
mempelajari dan 
memecahkan berbagai 
persoalan dalam sejarah 

86,67% Sangat 
kuat 

2 Belajar dengan 
menggunakan Mithologi, 
ternyata belajar sejarah itu 
menyenangkan 

86,67% Sangat 
kuat 

3 Pembelajaran dengan 
menggunakan Mithologi 
memberi kesempatan dan 
mendorong anda untuk 
mengeluarkan pendapat 

86,67% Sangat 
kuat 

4 Dengan Mithologi, 
mendorong anda untuk 
dapat fokus, mengikuti dan 
menikmati pembelajaran 
sejarah 

83,33% Sangat 
kuat 

5 Penerapan Mithologi dapat 
meningkatkan motivasi 
anda dalam belajar sejarah 

84,17% Sangat 
kuat 

6 Penerapan Mithologi dapat 
merangsang anda untuk 
lebih giat belajar dan 
mendalami sejarah 

80,83% Kuat  

Tabel 7. Rekap angket respon siswa tentang 
motivasi belajar saat pengguaan media 

 

No Indikator % Kriteria 

Mengetahui internalisasi 
nilai-nilai nasionalisme 
dalam pembelajaran 
sejarah  

86.45% Sangat 
kuat 

1 Dengan menggunakan 
Mithologi, saya lebih 
bersemangat dalam 
menjaga serta 

87,63% Sangat 
kuat 

No Indikator % Kriteria 

Mengetahui kemampuan 
media dalam 
pembelajaran sejarah 

82,82% Sangat 
Kuat 

1 Materi  sejarah dapat 
dipelajari dan 
dipahami dengan 
lebih mudah melalui 
Mithologi 

82,50% Sangat 
kuat 

2 Dengan Mithologi, 
kesempatan 
berinteraksi dan 
bekerjasama dengan 
teman lebih banyak 

86,67% Sangat 
kuat 

3 Mithologi, 
mendorong anda 
berpikir kritis, logis 
dan terlibat aktif 
dalam pembelajaran  

85% Sangat 
kuat 

4 Penggunaan  
Mithologi membuat 
suasana kelas 
menjadi lebih 
kondusif 

77,50% Kuat 

5 Penggunaan 
Mithologi 
meningkatkan daya 
ingat tentang materi 
sejarah 

82,50% Sangat 
kuat 
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melindungi kedaulatan 
bangsa dan Negara 

2 Belajar dengan 
menggunakan 
Mithologi, saya lebih 
cinta dan bangga 
terhadap tanah air 

85,72% Sangat 
kuat 

3 Pembelajaran dengan 
menggunakan 
Mithologi 
mengobarkan 
semangat patriotisme 
saya 

84,52% Sangat 
kuat 

4 Belajar dengan 
menggunakan 
Mithologi, saya lebih 
menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan 
dalam kehidupan 
bermasyarakat dan 
berbangsa 

87,88% Sangat 
kuat 

5 Pembelajaran dengan 
menggunakan 
Mithologi membuat 
saya lebih kagum dan 
lebih menghargai 
perjuangan para 
pahlawan  

92,50% Sangat 
kuat 

Tabel 8. Rekap respon siswa tentang 
internalisasi nilai-nilai nasionalisme 
 
NO NAMA PRE-TEST POS-TEST GAIN SCORE 

1 ACHMAD 
FERDIANTO NUR R 

28 52 
24 

2 AHMAD MUZAKKI 
ALFUADI 

72 84 
12 

3 AISYAH RAHMA 
ALFITRI 

28 72 
44 

4 ALIFIAN AULIA 
RACHMAN 

28 72 
44 

5 ANNUR FITRIYAH 80 92 12 
6 ARIFAH HIMMATUL 

AULIYAH 
24 76 

52 
7 AULIA DEWI 

AGUSTINA 
40 80 

40 
8 DEA ARNA 

SALSABIILAH 
36 76 

40 
9 DYAH PUTRI 

ARDIANAH 
28 72 

44 
10 EKA SINTIYA WATI 20 76 56 
11 ERISCHA ZHUANNA 

P 
48 72 

24 
12 FELIA SALMA 

ANGGRAINI 
40 76 

36 

13 FRISKA DWI 
APRILIANI 

40 80 
40 

14 GODINA DEVIANA 
PUTRI 

28 76 
48 

15 HILDA AMELIA 
FAUSTIN 

24 76 
52 

16 HILDA KHILMATUL 
M 

40 72 
32 

17 IMAN ADIKA 
KURNIAWAN 

44 76 
32 

18 JASMINE SUCI 
FIRDAUSY 

28 72 
44 

19 KHAMIDAH 44 64 20 
20 LIFRIANA ZAHWA 

NABILA 
28 80 

52 
21 LIZA AYU DWI 

KHARISMA 
28 76 

48 
22 M. 'IZZUL MUBAROK 

AS-SAIF 
36 76 

40 
23 MOH. IHYA' 

ULUMUDDIN 
28 52 

24 
24 MOH.ARJU SYAFAUL 

KHOIRI 
48 52 

4 
25 MOHAMMAD AUVI 

ADAWI 
36 76 

40 
26 NAFISAH BILLI 

UMAYAH 
24 48 

24 
27 NISRINA NABIL 

SALSABILA 
36 76 

40 
28 NUR MAULIDA 

CHOIRINA 
42 72 

30 
29 PUPUT SYIFA 

DEVIANA 
76 84 

8 
30 REFINA DWI 

ANJARWATI 
72 88 

16 
31 RIFDAH HUSNIYYAH 20 40 20 
32 SALSABILA 

ALFITROTI 
12 72 

60 
33 SHERLY AURIKA 

DEVA R 
28 56 

28 
34 WANDA NUR 

FAIZAH 
36 80 

44 
35 ZAHRA ZAKIYAH 

NAFISAH 
76 88 

12 
RATA-RATA 38,46 72,34  

KKM: 70 

Tabel 9. Rekap hasil pre-tet dan post-text 
siswa  

 
Tabel 10. Grafik perbandingan hasil pre-test 

dan post text 
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Berdasarkan hasil berbagai tabel 
dan grafik di atas, penggunaan Mithologi 
berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan motivasi belajar siswa 
terhadap sejarah. Mithologi ternyata juga 
berpengaruh positif pada peningkatan 
pemahaman dan nilai akedemis siswa 
terhadap materi sejarah yang diajarkan. 
Selain itu, internalisisasi nilai-nilai 
nasionalisme dan patriotisme kepada siswa 
juga berhasil dilakukan dengan hasil yang 
sangat baik. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Mithologi (Media Kartu Hero Berbasis 
Logika dan Game Edukasi) yang 
dikembangkan sangat efektif dan layak 
digunakan dalam pembelajaran sejarah. 
Hal ini berdasarkan hasil angket respon 
siswa yang mendapatkan keseluruhan 
persentase dari tiap aspek sebesar 
83,38% (kriteria sangat kuat).   

Secara esensi media, kemenarikan 
Mithologi (Media Kartu Hero Berbasis 
Logika dan Game Edukasi) terletak pada 
perpaduan gambar tokoh pahlawan, 
informasi, poin, dan efek khusus yang 
ada di dalamnya. Hal inilah yang 
membuat siswa menjadi tertarik dengan 
media pada kesan pertama. Pada awal 
uji coba, siswa terlihat saling berebut 
untuk melihat kartu-kartu yang ada 
dalam media.  

Secara esensi permainan, 
kemenarikan media terletak pada 
diterapkannya sistem saling serang dan 
sistem kompetisi. Hal inilah yang 
membuat siswa begitu antusias, aktif 
berdiskusi, dan termotivasi selama 
pembelajaran. Sistem permainan ini juga 
berdampak langsung pada peningkatan 
kognisi (pemahaman, kemampuan 
komunikasi dan berpikir) serta afeksi 
(kejujuran, tanggung jawab, dan 
sosialisasi) siswa. Selain itu, Mithologi 
ternyata cukup efektif digunakan 
sebagai media internalisasi nilai-nilai 
nasionalisme dan patriotisme kepada 

siswa. Selama proses pembelajaran, 
siswa dapat diarahkan untuk 
meneladani dan melanjutkan jasa para 
pahlawan dalam mengisi kemerdakaan. 

 
B. Saran 

Saran yang diberikan penulis adalah 
sebagai berikut: 

1. Pengembangan Mithologi (Media 
Kartu Hero Berbasis Logika dan 
Game Edukasi) digarapkan dapat 
dilanjutkan sebagai alternatif 
pemecahan masalah pada PTK.  

2. Media ini perlu dikembangkan 
pada materi yang lain, karena 
media permainan masih sangat 
minim digunakan dalam mata 
pelajaran sejarah. Diharapkan, 
dengan menggunakan media 
permainan, pembelajaran sejarah 
akan lebih menyenangkan dan 
inovatif. 

3. Tidak hanya dalam pembelajaran 
sejarah, penulis mengharapkan 
bahwa Mithologi (Media Kartu 
Hero Berbasis Logika dan Game 
Edukasi) juga diujicobakan pada 
bidang studi yang lain, misalkan 
ekonomi, geografi, sosiologi, PKN, 
fisika, kimia, biologi, dll. Pada 
dasarnya, media ini bersifat umum 
dan universal (tidak hanya 
terbatas pada pembelajaran 
sejarah). Guru hanya perlu 
menyesuaikan soal pada kartu 
pertanyaan dengan materi dan 
bidang studi yang diajarkan. 

Mithologi yang dikembangkan oleh 
penulis masih perlu diperbaiki serta 
dikembangkan lagi dengan berbagai ide 
dan saran kreatif dari para siswa, guru, 
praktisi dan pengamat Pendidikan 
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1. Naskah merupakan karya ilmiah hasil penelitian atau kajian bersifat asli, belum pernah 

dipublikasikan atau sedang diajukan untuk dipublikasikan dalam jurnal lain 

2. Penulisan naskah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris  atau bahasa Arab yang 

benar. Panjang naskah antara 15 sampai dengan 25 halaman A4 (21 x 29,7 cm)  diketik dua 

spasi dengan margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm, font Times New Roman 12 

dengan program window MS Word 

3. Naskah memuat komponen-komponen berikut : 

a. Judul : ditulis dengan singkat dan padat, maksimum 14 kata mengandung kata kunci dan 

harus mencerminkan substansi kependidikan dan humaniora yang diuraikan pada batang 

tubuh artikel. 

b. Nama Penulis : ditulis di bawah judul, tanpa gelar. Penulis bisa individu atau tim dan 

semua penulis dicantumkan 

c. Instansi dan alamat  Penulis : instansi asal penulis, alamat instansi , nomor telepon/fax 

instansi, alamat email penulis yang letaknya di bawah nama penulis  

d. Abstrak : ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, terdiri dari 100 sampai 150 kata dan 

ditulis dalam satu paragraf berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian 

e. Kata Kunci : diisi kata atau istilah  yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan 

permasalahan, bisa terdiri atas beberapa buah kata/istilah. Kata kunci ditulis di bawah 

abstrak dengan jarak satu baris dan dicetak miring tebal 

f. Isi Naskah  (Hasil Penelitian) : 

1) Pendahuluan ( 10 persen) 

2) Kajian pustaka/kajian literatur yang mencakup kajian teori dan penelitian terdahulu 

yang relevan (15 persen) 

3) Metode penelitian berisi rancangan model/sampel dan data, tempat dan waktu, tehnik 

pengumpulan data, dan tehnik analisa data ( 10 persen) 

4) Hasil penelitian  dan pembahasan (50 persen) 

5) Penutup yang berisi kesimpulan dan saran (15 persen) 

 

g. Isi Naskah (Pemikiran) : 

1. Pendahuluan (10 persen) 

2. Isi pemikiran dan pembahasan (70 persen) 

3. Penutup (20 persen) 

4.   Penulisan daftar pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

a. Terbitan berkala atau  jurnal : Penulis ( tahun ) Judul Artikel/ Tulisan. Judul 

Terbitan, volume ( nomor / isu), halaman 

Contoh : 

Naval, C; Print, M andVeldhuis, R. ( 2002 ). Education for Democratic Citizenship in the 

New Europe : Context and Reform. European Journal of education, 37 (2 ), 1 – 10 

b. Prosiding : Penulis Judul Naskah , Nama  Konferensi ( halaman ) . Kota : Penerbit 
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Contoh : 

Arif, D.B. ( 2011). Optimalisasi Kepanduan Hizbul Wathan untuk Pendidikan Karakter 

Warga Negara Muda, Seminar Nasional Pengembangan Pengembangan Karakter berbasis 

Kearifan Lokal ( pp. 30- 45 ). Malang:Universitas Muhammadiyah Malan 

c. Buku : Penulis ( tahun ). Judul Lengkap Buku . Kota : Nama Penerbit 

Contoh 

Sumantri, M.N ( 2001 ). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS . Bandung : Kerjasama 

Program Pascasarjana dan FPIPS UPI dengan PT. Remaja Rosdakarya 

d. Bab dalam Buku : Penulis , ( tahun ) Judul Bab : Dalam/ In Penulis , Judul Buku (halaman) 

Kota : Nama Penerbit 

Contoh : 

Cogan, J.J. ( 1998 ) . Chitizenship Education For the 2 1 st Century : Setting the Context . In 

J.J Cogan & R. Derrictt ( Eds ) , Citizenship For the 2 1
st
 Century : An International 

Perspective on Education  (pp. 1 – 20 ) . London : Kogan Page 

e. Penulis Sebagai Editor: Penulis ( Ed / Eds ) . (tahun ). Judul Lengkap Buku . Kota : Nama 

Penerbit  

Contoh : 

Mulyana, D. & Rakhmat, J. ( Eds ) . ( 2006 ). Komunikasi Antar Budaya : Panduan 

Berkomunikasi dengan orang – orang Berbeda Budaya . Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

f. Tesis / Disertasi : Penulis , ( tahun ) , Judul Tesis / Dsertasi , Tesis / Disertasi, Kota  : Nama 

Penerbit  

Contoh : 

Arif, D.B. ( 2008 ), Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap 

Kompetensi Kewarganegaraan . Tesis, Bandung : Sekolah Pascasarjana UPI 

g. Artikel dalam Internet : Penulis, (tahun ), Judul , Diunduh tanggal bulan tahun , from 

Nama web : alamat URL 

Contoh : 

Owen, D. ( 2010 ), Civic Education and Social Media Use , diunduh 27 Juni 2011, from 

Civicd : http :// new civiced.org 

a. Artikel / tulisan dalam surat kabarharian : Penulis , ( tahun ), Judul Artikel / Tulisan, 

Nama terbitan , tanggal bulan , halaman . 

c. Contoh : 

d. Rachbini, D.J. ( 2011 ). TKI , Pengganguran , Kemiskinan, Media Indonesia, 30 Juni, p.14. 

 

5. Penulisan acuan dapat berupa kutipan tidak langsung yang ditulis dengan paraphrase atau kutipan 

langsung. Nama penulis sumber acuan cukup ditulis nama akhirnya saja. Untuk pengutipan lebih 

dari empat baris dalam naskah diketik terpisah dari naskah dengan satu spasi.untuk pengutipan 

kurang dari empat baris dalam naskah kalimat yang dikutip diberi tanda petik (“ ….”) Nama 

pengarang yang ditulisnya dikutip langsung ditulis secara berurutan : nama tahun penerbitan, dan 

halaman 

 Contoh : 

 Kritik senada yang ditujukan kepada Mata Pelajaran PPKN (Kurikulum 1994) ialah bahwa mata 

pelajaran ini lebih banyak menimbulkan kejenuhan. “Problem sesungguhnya yang dihadapi mata 

pelajaran PPKN lebih banyak karena kejenuhan terhadap materi yang diajarkan cenderung 

monoton ,teoritik,koknitif, bahkan ferbalistik “ ( Samsuri, 2010 : 130) 

6. Ilustrasi dapat berupa gambar dan tabel yang disajikan dengan ketentuan : 
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a. Gambar diberi nomor sesuai urutan presentasi (Tabel 1, dst ). Keterangan gambar  diletakkan 

dibawah gambar. 

b.  Tabel diberi nomor sesuai urutan presentasi  (Tabel 1, dst ), Keterangan tabel diletakkan di 

atas tabel. 

7. Naskah dikirim ke redaksi Cendekia MAN 1 Lamongan atau melalui email ke alamat : 

cendekia.man1lamongan@gmail.com dengan menyertakan identitas penulis beserta alamat dan 

nomor telepon yang bisa dihubungi 

 

 

 

 

           TTD 

 

 

 

          Tim Jurnal Cendekia 

             MAN Lamongan 
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