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BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Salah satu bagian terpenting untuk dikerjakan oleh seorang peneliti

adalah penelusuran pustaka. Dalam penelitian, kegiatan penelusuran

pustaka bertujuan untuk meperoleh informasi mengenai penelitian-

penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti terdahulu. sehingga akan

dapat ditemukan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan,

selain itu bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi yang tidak

diinginkan. Oleh karena itu, perlu memunculkan beberapa penelitian

terdahulu diantaranya;

1. Penelitian yang dilakukan Siti Maftuha Mahasiswa Jurusan

Tarbiyah. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri Jember tahun 2011. Penelitian tersebut

berjudul “Penerapan Pembelajaran Kontekstual Inkuiri pada Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Jenggawah

Tahun Pelajaran 2010/2011”.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini dijelaskan

bahwa bagaimana mengimplementasikan pendidikan agama islam

bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama saja, akan

tetapi bagaimana mengajarkan peserta didik agar memiliki kualitas

iman, takwa dan akhlak mulia.

14



15

2. Skripsi Santi Agustin Jurusan tarbiyah STAIN Jember tahun 2006,

yang berjudul “Implementasi Pebelajaran Kontekstual pada Mata

Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo

Asembagus Situbondo Tahun Pelajaran 2005/2006”.

Skripsi ini menjelaskan bahwa penggunaan strategi atau

metode di harapkan pembelajaran lebih bermakna bagi peserta

didik, proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk

kegiatan peserta didik bekerja dan mengalami, bukan transfer

pengetahuan kepada peserta didik.

3. Skripsi Ratih Rose Mery jurusan Tarbiyah Prodi PAI STAIN tahun

2011 dengan judul “Implementasi Pendekatan Kontekstual pada

Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan

Kreatifitas Siswa Kelas V di SDN Sukorambi 03 Jember”.

Skripsi ini menjelaskan Pendidikan Agama Islam di sekolah

telah mengalami kegagalan. Pendekatan dan metode belajar yang

digunakan tampak masih “klasik”, untuk itu salah satu cara yang

dapat dilakukan adalah dengan merubah pendekatan dan metode

dalam kegiatan belajar mengajar yaitu dengan metode inkuiri.

Persamanan dari apa yang peneliti lakukan adalah penerapan

metode inkuiri pada pembelajaran. Perbedaan dari penelitian yang

peneliti lakukan dengan tiga hasil penelitian yang dijadikan sebagai

kajian terdahulu adalah peneliti yang pertama yaitu meneliti tentang

penerapan metode inkuiri pada kelas rendah. Peneliti kedua yaitu

meneliti tentang penerapan metode inkuiri dalam pembelajaran untuk
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meningkatkan kemampuan menemukan gagasan utama paragrap.

Peneliti ketiga meneliti tentang pembelajaran PAI yang mengalami

kegagalan dikarenakan metode yang digunakan kurang tepat,

Sedangkan yang peneliti lakukan adalah lebih kepada implementasi

metode inkuiri pada pembelajaran PAI terutama pelaksanaan, strategi

dan hasil pembelajaran dengan metode inkuiri.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu persamaan dan perbedaan

No Nama Tahun Judul Persamaan Perbedaan

1 Siti Maftuha 2011/2012 Penerapan
Pembelajaran
Kontekstual
Inkuiri pada Mata
Pelajaran
Pendidikan
Agama Islam di
SMP Negeri 2
Jenggawah Tahun
Pelajaran
2010/2011.

Persamanan
dari apa yang
peneliti
lakukan
adalah
penerapan
metode
inkuiri pada
pembelajaran

Peneliti yang
pertama yaitu
meneliti
tentang
bagaimana
mengimplem
entasikan
pendidikan
agama islam
bukan hanya
mengajarkan
pengetahuan
tentang
agama saja.

2 Santi
Agustin

2006/2007 Implementasi
Pebelajaran
Kontekstual pada
Mata Pelajaran
Fiqih di Madrasah
Aliyah Salafiyah
Syafi’iyah
Sukorejo
Asembagus
Situbondo Tahun
Pelajaran
2005/2006.

Persamanan
dari apa yang
peneliti
lakukan
adalah
penerapan
metode
inkuiri pada
pembelajaran

Peneliti
kedua yaitu
meneliti
tentang
penerapan
metode
inkuiri dalam
pembelajaran
untuk
meningkatka
n
pembelajaran
lebih
bermaka.
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3 Ratih Rose
Mery

2011/2012 Implementasi
Pendekatan
Kontekstual pada
Bidang Studi
Pendidikan Agama
Islam dalam
Meningkatkan
Kreatifitas Siswa
Kelas V di SDN
Sukorambi 03
Jember

Persamanan
dari apa yang
peneliti
lakukan
adalah
penerapan
metode
inkuiri pada
pembelajaran

Sedangkan
peneliti yang
ketiga ini
merubah
strategi yang
masih
“klasik”
dengan
metode
inkuiri.

B. Kajian Teori

1. Metode Inkuiri

a. Pengertian metode inkuiri

Menurut Nasution yang dikutip oleh Asmani, metode secara

etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu “methodos” . Kata ini

terdiri dari dua suku kata yaitu “Metha” yang berti melalui dan

“hodos” yang berarti jalan atau cara. Sehingga metode adalah jalan

yang harus dilalui atau cara untuk melakukan sesuatu atau

prosedur.

Sedangkan inkuiri pada dasarnya adalah suatu ide yang

kompleks yang berarti banyak hal, bagi banyak orang, dalam

banyak konteks. Inkuiri adalah bertanya yang baik bukan asal

tanya. Pertanyaan yang diajukan dapat dijawab sebagian atau

seluruhnya. Pertanyaan harus dapat diuji dan diselidiki secara

bermakna1. Sedangkan menurut Eggen dan Kauchak yang dikutip

1 Nurhadi dkk,Pembelajaran kontekstual dan  penerapannya dalam KBK ( Malang: Univ.Negeri
Malang , 2004),.43
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oleh Hobri menjelaskan bahwa model inkuiri secara umum adalah

strategi mengajar yang dirancang untuk mengajar siswa bagaimana

menginvestigasi masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan

dengan kenyataan2.

Inkuiri merupakan suatu komponen penting dalam

pendekatan pembelajaran kontekstual, dengan inkuiri siswa

didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif

mereka sendiri dengan konsep-konsep, dan guru mendorong siswa

untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang

memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip mereka

sendiri3. Sebagaimana mana pernyataan yang menyatakan,

bahwasannya inkuiri memungkinkan anak didik menemukan

sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya

perubahan perilaku di masyarakat4.

Metode pembelajaran inkuiri menekankan kepada proses

mencari dan menemukan, sebab materi pelajaran tidak diberikan

secara langsung. Peran siswa dalam metode ini adalah mencari dan

menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan

sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Metode

pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran

yang menekankan pada proses berfikir kritis dan analitis untuk

2 Hobri, model-model pembelajaran inovatif ( jember: Senter for Society studies jember, 2009),27.
3 Nurhadi dkk,Pembelajaran kontekstual dan  penerapannya dalam KBK ( Malang: Univ.Negeri
Malang , 2004), 71.
4 Hanafiah nanang dan Cucu Suhana,konsep strategi pembelajaran(Bandung. Revika Adi
Tama.2008), 77
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mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang

dipertanyakan. Proses berfikir itu sendiri biasanya dilakukan

melalui Tanya jawab antara guru dan siswa. Metode pembelajaran

ini sering juga dinamakan metode heuristi yang berasal dari bahasa

Yunani, yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan.5

b. Macam-Macam Pembelajaran Inkuiri

Metode pembelajaran inkuiri adalah sebuah metode yang

langsung terpusat pada peserta didik yang mana nantinya

kelompok-kelompok siswa tersebut akan dibawa dalam persoalan

maupun mencari jawaban. Adapun model ini menjadikan siswa

akan lebih banyak belajar mandiri untuk memecahkan

permasalahan yang telah diberikan oleh pengajar.

1. Guide Inquiry

Pembelajaran inquiri terbimbing yaitu suatu model

pembelajaran inquiri yang dalam pelaksanaanya guru

menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada siswa.

Sebagian perencanaannya di buat oleh guru, siswa tidak

merumuskan problem atau masalah. Petunjuk diberikan pada

umumnya berbentuk pertanyaan membimbing.6

2. Modified Inquiruy

5 Sarwan, Belajar dan Pembelajaran ( jember: Stain Jember Press, 2013), 114.
6 Sumiati, Metode Pembelajaran (Bandung : Wacana Prima, 2009), 103.
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Model ini memiliki ciri yaitu guru hanya memberikan

permasalahan tersebut melalui pengamatan percobaan, atau

prosedur penelitian untuk memperoleh jawaban. Di samping itu,

guru merupakan narasumber yang tugasnya hanya memberikan

bantuan yang di perlukan untuk menghindari kegagalan dalam

memecahkan masalah.

3. Free Inquiry

Dalam hal ini siswa melakukan penelitian bebas

sebagaimana seorang scientist. Masalah dirumuskan sendiri,

eksperimen  (penyelidikan) dilakukan semdiri, dan kesimpulan

konsep diperoleh sendiri.7 Pada model ini siswa harus

mengidentifikasi dan merumuskan macam problerm yang

dipelajari atau dipecahkan. Jenis model inquiri ini lebih bebas

daripada kedua jenis inquiri sebelumnya.

4. Inquiry Role Approach

Model pembelajaran inquiri pendekatan peranan ini

melibatkan siswa dalam tim tim yang masing masing terdiri atas

empat orang untuk memecahkan masalah yang di berikan.

Masing masing anggota memegang peranan yang berbeda, yaitu

sebagai coordinator tim, penasehat teknis pencatat data dan

evaluator proses.

5. Invitation Into Inquiri

7 Sumiati, Metode Pembelajaran (Bandung : Wacana Prima, 2009), 103.
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Model inquiri jenis ini siswa dilibatkan dalam proses

pemecahan masalah dengan cara cara yang di tempuh para

ilmuwan. Suatu unddangan (invitation) memberikan suatu

problem kepada pra siswa dan melalui pertanyaan masalah yang

telah di rencanakan dengan hati hati mengudang siswa untuk

malakukan beberapa kegiatan atau kalau mungkin semua

kegiatan berikut : merancang eksperimen, merumuskan

hipotesis, menentukan sebab akibat mengintreprestasikan data,

membuat grafik, menentukan peranan diskusi dan kesimpulan

dalam merencanakan penelitian dan memahami bagaimnana

kesalahan eksperimental dapat dikurangi atau diperkecil.

6. Pictorial Riddle

Model ini merupakan metode mengajar yang dapat

mengembangkan motivasi dan minat siswa dalam diskusi

kelompok kecil atau bsar, gambar peragaan atau situasi

sesungguhnya dapart digunakan untuk  meningkatkan cara

berfikir kritis dan kreatif para siswa.

7. Synectics Lesson

Model ini lebih mememusatkan keterlibatan siswa untuk

membuat berbagai macam bentuk kiasan supaya dapat

membuka intelegensinya dan mengembangkan krativitasnya.

Hal ini dapat dilaksanakan karena kiasan dapat membantu siswa
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dalam berfikir untuk memandang suatu masalah sehingga dapat

menunjang timbulnya ide ide kreatif.

8. Value Clarification

Pada model ini siswa lebih difokuskan pada pembrian

kejelasan tentang suatu  tata aturan atau nilai nilai pada suatu

proses pembelajaran. 8

c. Langkah Langkah Pembelajaran Inkuiri

Dalam pengaplikasikan metode pembelajaran inkuiri ini

terdapat beberapa langkah atau tahapan pembelajaran. Adapun

tahapan-tahapan tersebut bisa anda lihat seperti berikut ini :

1) Orientasi

Tahapan ini merupakan sebuah langkah untuk

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih responsif. Jadi

seorang guru di sini mengondisikan supaya peserta didik lebih

siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun yang

dilakukan pada tahapan ini adalah

a) Menjelaskan tujuan, topik maupun hasil belajar yang

dicapai oleh para peserta didik

b) Menjelaskan berbagai pokok kegiatan untuk mencapai

tujuan pembelajaran

c) Menjelaskan betapa pentingnya sebuah topik dan juga

kegiatan belajar

8 Hamruni, Strategi dan Model Model Pembelajaran Aktif Menyenangkan ( Yogyakarta: Fakultas
Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009), 144-146.
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2) Merumuskan masalah

Ini adalah langkah yang akan membawa para siswa ke

sebuah persoalan yang harus dipecahkan. Jadi persoalan

tersebut disajikan dengan menarik agar lebih menantang para

siswa untuk memecahkan teka-teki yang ada. Adapun konsep

teka-teki tersebut haruslah mengandung konsep jelas sehingga

bisa ditemukan atau dicari penyelesaiannya.

3) Merumuskan hipotesis

Jadi hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya

sementara dalam sebuah permasalahan yang tengah dikaji.

Adapun hipotesis tersebut memang masih perlu di uji

kebenarannya. Sementara itu seorang guru juga harus bisa

mengembangkan kemampuan menebak siswa dengan cara

mendorongnya dalam merumuskan jawaban sementara serta

merumuskan beberapa perkiraan yang mengarah pada jawaban

yang sebenarnya.

4) Mengumpulkan data

Adapun tahapan ini dilakukan untuk menjaring

informasi yang diperlukan yang nantinya digunakan untuk

menguji hipotesis yang telah di ajukan. Jadi di dalam model

pembelajaran inkuiri ini pengumpulan data adalah proses

mental yang teramat penting untuk mengembangkan

intelektual.
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5) Menguji hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mendapatkan

jawaban yang bisa diterima berdasarkan data yang telah

didapatkan dari proses pengumpulan data sebelumnya.

Pengujian ini juga berarti untuk melatih mengembangkan

kemampuan berpikir secara masuk akal atau rasional,

maksudnya jawaban yang dipaparkan tidak hanya bersifat

argumen tapi harus didukung dengan data yang kuat.

6) Menarik kesimpulan

Ini adalah tahapan akhir apabila jawaban sudah

ditemukan dan kita bisa menarik beberapa kesimpulan atas

permasalahan dan jawaban yang didapatkannya. Jadi itulah

beberapa tahapan model pembelajaran inkuiri. Adapun model

pembelajaran tersebut diaplikasikan untuk meningkatkan

kemampuan anak baik dari segi mental maupun daya pikirnya.

d. Ciri-ciri pembelajaran inkuiri

Metode pembelajaran inkuiri menekankan kepada aktifitas

siswa secara maksimal. Seluruh aktifitas yang dilakukan siswa

diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari

sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat

menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Tujuan dari

penggunaan metode pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan

kemampuan berfikir secara sistematis, logis dan kritis, atau
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mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari

proses mental.9

Metode pembelajaran inkuiri merupakan bentuk dari

pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa (student

centered opproach). Dikatakan demikian, sebab dalam metode ini

siswa memegang peran yang sangat dominan  dalam proses

pembelajaran.10

e. Prinsip penggunaan metode pembelajaran inkuiri.

1) Berorientasi pada pengembangan intelektual.

Tujuan utama dari metode inkuiri ini adalah

pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian metode

pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar yang

berorientasi pada proses belajar.

2) Prinsip interaksi.

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses

interaksi, baik interaksi antar siswa maupun siswa dengan

guru, bahkan interaksi antar siswa dengan lingkungan.

Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan

guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur

lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri.

9 Sarwan, Belajar dan Pembelajaran ( jember: Stain Jember Press, 2013), 115.
10 Mulyono. Strategi Pembelajaran ( Malang: UIN Maliki Press 2011), 72
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3) Prinsip Bertanya.

Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan

metode ini adalah guru sebagai perannya. Sebab, kemampuan

siswa untuk menjawab setiap pertanyaan merupakan sebagian

proses dari proses berpikir. Karena itu, karena itu kemampuan

guru untuk bertanya dalam setiap langkah inkuiri sangat

diperlukan.

4) Prinsip Belajar untuk Berpikir.

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan

tetapi belajar adalah proses berfikir (learning how to think),

yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak.

Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan

otak secara maksimal..

5) Prinsip Keterbukaan.

Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran

yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis

yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah

menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada

siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka

membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya.11

11 Sarwan, Belajar dan Pembelajaran ( jember: Stain Jember Press, 2013), 16-117.
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f. Keunggulan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Inkuiri.

1) Keunggulan

a) Dapat membentuk dan mengembangkan sel concept pada

diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep

dasar dan ide ide lebih baik

b) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada

situasi proses belajar yang baru.

c) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif

sendiri, bersikap[ objektif, jujur dan terbuka.

d) Mendorong siswa untuk berfikir intuitif danb merumuskan

hipotesisnya sendiri.

e) Memberi kepuasan yang bersifat intrinsic.

f) Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang.

g) Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.

h) Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri.

i) Siswa dapat menghindari siswa dari cara cara belajar yang

tradisonal.

j) Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga

mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi

informasi.12

12 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar ( Jakarta: Rineka cipta, 2008), 76-77.
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2) Kelemahan

a) Jika metode ini digunakan sebagai metode pembelajaran,

maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan

siswa.

b) Metode ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh

karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar.

c) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya

memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit

menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan.

d) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh

kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka

metode ini sulit diimplementasikan oleh setiap guru.13

2. Pendidkan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam atau kata lain Pendidikan Islam

merupakan gabungan dari beberapa term, yaitu pendidikan, Agama

dan Islam. Sebelum membahas tentang pendidikan Islam atau

pendidikan Agama Islam perlu kiranya dipaparkan sedikit tentang

apa arti pendidikan dan apa arti Islam itu sendiri.

Ditinjau dari segi kebahasan istilah pendidikan berasal dari

kata “didik” dengan memberi awalan “pe” dan akhiran “kan” yang

mengandung arti perbuatan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering

13 Sarwan, Belajar dan Pembelajaran ( jember: Stain Jember Press, 2013), 121.
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diterjemahkan dengan tarbiyah, dengan kata kerja rabba yang

memiliki arti mendidik. Kata ini sudah digunakan pada zaman Nabi

Muhammad SAW.14

Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan

penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita

untuk mengejawantahkkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin

dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan.15

Sedangkan kata Islam itu sendiri memiliki makna damai, atau

perdamaian dan keamanan. Islam adalah agama yang mengajarkan

kepada pememluknya untuk menyebarkan benih kedamaian,

keamanan, dan keselamatan untuk diri sendiri, sesama dan kepada

setiap muslim yang patuh dan mengetahui serta mengamalkan

aturan-aturan Allah yang telah dijelaskan dalam kitab-Nya dan

hadis Nabi.16

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam adalah usah

memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

sesuai dengan ajaran Islam, dalam rangka menghormati orang lain

dalam hubungan kerukunan dan kerja sama antar umat beragama

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.17

14 Zakiah Dradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 25.
15 Abd. Halim Subahar, Matrik Pendidikan Islam (Jember: Pustaka Marwa, 2009), 14.
16 M.Arifin, Ilmu Penddikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 7.
17 Aminuddin, dkk, Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 1.
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b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam adalah medidik budi

pekerti dan pendidikan jiwa dapat pula dikatakan bahwa tujuan

Pendidikan Agama Islam sejalan dengan misi Islam itu sendiri,

yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai tingkat

akhlakul karimah.18

Sedangkan tujuan akhir dari Pendidikan Agama Islam adalah

untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan dan

keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Demi kesuksesan dari

tujuan tersebut dibutuhkan kketerlibatan dari luar pribadi

seseorang, baik itu orang tua, guru atau masyarakat. Pendidik atau

guru merupakan salah satu faktor yang paling penting, karena

pendidik akan mengantarkan siswa kearah kedewasaan. Guru

Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas yang tidak ringan

dibandingkan dengan guru studi lainnya. Selain menyampaikan

mata pelajaran namun juga membentuk pribadi siswa yang

memiliki akhlak yang baik, memiliki keterampilan dan kecakapan

terhadap Pendidikan Agama Islam.

c. Materi Pendidikan Agama Islam

1) Aqidah

Secara etimologis kata akidah merupakan bentuk masdar

dari aqada, ya’qidu, aqidata-aqdan, aqidatan, yang artinya

18 Jalaluddin dan Usman Said, Filsafat Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1994), 38.
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simpulan, ikatan dan sangkutan. Sedangkan secara terminologis

akidah adalah iman, kepercayaan, dan keyakinan.19 Pokok dari

keimanan adalah beriman kepada Allah yang terpusat pada

pengakuan terhadap eksistensi dari yang Maha Esa. Keimanan

kepada Allah inilah menduduki peringkat pertama dan dari itu

akan lahir kepada rukun iman yang lainnya. Kesemuanya

berakar pada iman kepada Allah.

2) Syariah

Secara etimologis syariah berarti jalan yang harus

ditempuh. Sedangkan secara terminologis syariah adalah

system norma hukum Ilahi yang mengatur hubungan manusia

dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia,

hubungan manusia dengan benda di dalam lingkungan

hidupnya.20

Syariah Islam diturunkan Allah kepada manusia sebagai

pedoman yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada

manusia agar mereka dapat melaksanakan tugas hidupnya

dengan benar sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu, syariah

berfungsi sebagai petunjuk dan arah pada pencapaian tujuan

manusia sebagai hamba Allah, dan membawa manusia pada

kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.21

19 Muniron, dkk, Studi Islam di Perguruan Tinggi (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 45.
20 Muniron, Studi Islam hal.45.
21 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian
Musli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 148.
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3) Ahklak

Akhlak secara etimologi berasal dari kata khalaqa yang

berasal dari kata khuluqun khuluqun yang artinya perangai,

tabiat, adat atau khalqun yang artinya kejadian, buatan dan

ciptaan.22

Adapun ruang lingkup akhlak mencakup:

a) Akhlak kepada Allah, hal ini dapat diartikan sebagai sikap

atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia

sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai kholik.

b) Ahklah kepada sesama manusia seperti menjalin

persaudaraan, silaturahmi, adil, baik sangka, menepati

janji dll.

c) Akhlak kepada lingkungan, yaitu segala sesuatu yang ada

di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan,

maupun benda-benda tak bernyawa. Akhlak kepada

lingkungan ini direalisasikan dalam bentuk mencintai

lingkungan, memelihara lingkungan dll.

Pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri pada mata

pelajaran PAI adalah proses menekankan kepada menemukan suatu

masalah dari pembelajaran yang  berlangsung, disini siswa dituntut untuk

mencari dan menemukan suatu permasalahan dari pembelajaran dengan

bimbingan seorang guru. Dalam hal ini siswa tidak hanya mendapat

22 Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara,
2004), 198.
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pengetahuan dari guru, namun siswa lebih diprioritaskan untuk

menemukan sendiri pengetahunnya.


