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Abstrak: akhir-akhir ini muncul beragam persoalan moral dan karakter yang 

terjadi pada mahasiswa. Model pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yang 

berorientasi pada pengembangan ranah kognitif disinyalir merupakan salah satu 

penyebab munculnya hal tersebut. Ironisnya, orientasi ranah tujuan pendidikan 

buku teks matakuliah PAI di UM, yakni buku “Aktualisasi Pendidikan Islam: 

Respons Terhadap Problematika Kontemporer” berdasarkan telaah awal justru 

menampakkan orientasi yang kuat pada pengembangan ranah kognitif.  Oleh 

karena itu penting untuk menelaah orientasi secara keseluruhan buku tersebut. 

Melalui pendekatan kualitatif model studi pustaka (library research) dengan 

desain deskriptif diperoleh temuan sebagai berikut: pertama,  indikator 

pencapaian kompetensi dasar (KD) dan isi buku ajar PAI tersebut sangat 

berorientasi pada pengembangan ranah kognitif, terutama isi buku; kedua, 

indikator KD dan isi buku yang bersifat kognitif mendominasi dan menyebar di 

seluruh bab, begitu juga indikator KD dan isi buku yang bersifat afektif meski 

jumlahnya tidak banyak namun selalu ada di setiap bab, dan tidak ditemukan 

bagian yang berorientasi pada ranah psikomotor. 

Kata-kata kunci: orientasi ranah pendidikan, ranah afektif, ranah kognitif, 

ranah psikomotor, dan pendidikan karakter.  

 

Abstract: Recently there are many kinds of moral and character problems 

related to students in Indonesia. The teaching of Islamic religious education in  

universities that focuses more to develop cognitive domain is considered as one 

of the cause. Ironically, orientation of educational objective of Islamic religious 

education textbook of UM “Aktualisasi Pendidikan Islam: Respons Terhadap 

Problematika Kontemporer” seems very cognitive. Therefore it is important to 
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reveal what is the orientation of educational objective of the textbook (in the 

indicators of basic competencies and the content of the textbook). Through 

qualitative research method with descriptive design it is found that: the first, the 

indicators of basic competencies and the content of the textbook are very 

cognitive, especially in the content, and the affective orientation is few; the 

second, the cognitive orientation of indicators of basic competencies and the 

content are located in all chapters of the textbook, and so does the affective 

orientation’s, whereas it is not found psychomotor orientation in the textbook. 

Keywords: orientation of educational objective, affective domain, cognitive 

domain, psychomotor domain, character education. 

 

PENDAHULUAN 

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi menjadi sorotan 

tajam masyarakat. Sorotan tersebut berkenaan dengan berbagai aspek kehidupan. 

Persoalan-persoalan sosial budaya di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, 

kejahatan seksual, pergaulan (seks) bebas, gaya hidup materialis, serta 

penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya sepertinya tak kunjung bisa 

diatasi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.  

Di lingkungan pelajar dan mahasiswa khususnya, persoalan moral dan 

karakter menunjukkan situasi yang semakin memprihatinkan. Pergaulan (seks) 

bebas, gaya hidup materialis, dan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif 

lainnya menjadi fenomena umum di masyarakat perkotaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan 

dan Pusat Pelatihan Bisnis Humaniora (LSC dan K serta Pusbih) Yogyakarta 

yang mengambil judul “Virginitas dan Keperjakaan sebagai Partner Kontrol dan 

Agama sebagai Upaya Solusi Alternatif dari Terpaan Globalisasi” yang 

dilakukan pada tanggal 16 Juli 1999 sampai 16 Juli 2002, menyebutkan bahwa 

97,05% dari 1.660 responden di 16 Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta pernah melakukan aktivitas seksual pranikah
1
.  

                                                             
1
 Iip Wijayanto, Sex in the Kost, (Yogyakarta: CV. Qalam, 2003), h. 23. 
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Di Jawa Timur, dilaporkan bahwa sekitar 60% dari 328 pasangan calon 

pengantin di Kota Batu, ditolak pendaftaran nikahnya oleh Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Junrejo karena mempelai perempuan hamil sebelum 

menikah
2
. Sedangkan di Madiun (16/04/2011), polisi menahan 12 pelajar 

setingkat SMA karena “ngeluyur” di warnet dengan berpasangan, padahal 

sebagian mereka akan menghadapi ujian nasional. Bahkan dua diantara mereka 

terpergok di bilik warnet dalam keadaan bugil tanpa baju
3
.  

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti-

Narkotika (Granat) Sumatra Utara, H. Hamdani Harahap mengatakan, 

berdasarkan data, sebanyak 921.695 orang atau sekitar 4,7 persen dari total 

pelajar dan mahasiswa di tanah air tercatat sebagai pengguna narkoba
4
. Bahkan 

untuk mencegah masuknya calon mahasiswa pemakai narkoba, pada tahun 2010 

Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang membuat kebijakan 

melakukan tes urine terhadap para calon mahasiswanya
5
. 

Munculnya bermacam-macam masalah karakter dan moral pelajar dan 

mahasiswa diatas disinyalir salah satunya disebabkan model pengajaran agama 

di sekolah atau perguruan tinggi yang cenderung menekankan pada aspek 

kognitif.
6
 Dalam bahasa Qomaruddin Hidayat, pendidikan agama saat ini lebih 

berorientasi pada belajar tentang agama, bukan belajar beragama.
7
 

Kecenderungan pada aspek kognitif dalam pendidikan agama Islam akhir-akhir 

ini bahkan muncul dalam bentuk yang lebih jelas yaitu dengan dimasukkannya 

mata pelajaran PAI sebagai salah satu mata ujian dalam Ujian Nasional (UN) 

tahun 2011 oleh Kemendiknas
8
. Akibat model pendidikan agama seperti ini 

                                                             
2
 http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/23/205278/125/101/60-Persen-Calon-Pengantin-

Ditolak-KUA-karena-Hamil. Diakses tanggal 03 Maret 2011.  
3
 Harian Pagi Surya, (edisi17 April 2011), h. 5. 

4
 http://www.antaranews.com/berita/246764/gawat-47-persen-pelajar-pengguna-narkoba. 

Diakses tanggal 27 Februari 2011. 
5
 http://www.tempo.co/read/news/2010/07/30/177267593/Cegah-Narkoba-Masuk-Kampus-

IAIN-Tes-Urine-Calon-Mahasiswa. Diakses tanggal 20 April 2011. 
6
 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu 

Memanusiakan Manusia, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 199. 
7
 Komaruddin Hidayat, “Kata Pengantar” dalam Fuaduddin & Cik Hasan Bisri (ed.), Dinamika 

Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. vi. 
8
 http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5753. Diakses tanggal 25 April 2011. 

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/23/205278/125/101/60-Persen-Calon-Pengantin-Ditolak-KUA-karena-Hamil
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/23/205278/125/101/60-Persen-Calon-Pengantin-Ditolak-KUA-karena-Hamil
http://www.antaranews.com/berita/246764/gawat-47-persen-pelajar-pengguna-narkoba
http://www.tempo.co/read/news/2010/07/30/177267593/Cegah-Narkoba-Masuk-Kampus-IAIN-Tes-Urine-Calon-Mahasiswa
http://www.tempo.co/read/news/2010/07/30/177267593/Cegah-Narkoba-Masuk-Kampus-IAIN-Tes-Urine-Calon-Mahasiswa
http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=5753
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adalah lulusan (out put) yang memahami dan hafal ajaran agama, namun belum 

tentu memiliki kemauan melaksanakannya.  

Model pendidikan agama Islam yang cenderung pada ranah kognitif 

selain berdampak negatif seperti tersebut diatas sesungguhnya juga bertentangan 

dengan ajaran agama Islam. Sejumlah ayat al-Qur’an dan hadis secara tegas 

menyatakan bahwa unsur penentu baik buruk prilaku manusia adalah hatinya 

(ranah afeksi), bukan akalnya. Ayat al-Qur’an yang menegaskan hal ini misalnya 

surat al-Furqon: 43-44 yang menceritakan bahwa kegagalan manusia 

mengendalikan nafsu menyebabkan ia berprilaku seperti binatang, bahkan lebih 

sesat.
9
 Ayat ini didukung sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhori-Muslim yang 

menerangkan secara jelas bahwa penentu baik-buruk manusia adalah segumpal 

darah yang disebut qalb (hati). 

Berdasarkan dasar pemikiran ini, maka selayaknya pendidikan agama 

Islam, baik di sekolah maupun perguruan tinggi dilaksanakan dengan lebih 

menekankan pada upaya pembinaan ranah afeksi sebagai tujuan utamanya. Hal 

ini berarti bahwa ajaran agama Islam tetap diajarkan dalam bentuk konsep-

konsep seperti biasa ditambah praktek, namun dalam porsi yang sedikit. 

Selebihnya difokuskan pada pengembangan nilai, akhlak, karakter dan sikap 

keagamaan.  

Terkait dengan perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, ide dan 

upaya menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang lebih berorientasi pada 

ranah afektif seakan menemukan momentumnya. Sebab saat ini, setidaknya 

sampai lima tahun mendatang, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 

Nasional menjadikan pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai program 

unggulan. Sesuai dengan namanya, pendidikan budaya dan karakter bangsa yang 

diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan akhlak dan moral bangsa ini 

dirancang sangat berorientasi pada pengembangan sikap (aspek afeksi). Bahkan 

                                                             
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (CV. Penerbit J-ART, 2005), h. 363-364. 
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dalam salah satu prinsip penerapannya disebutkan bahwa nilai-nilai budaya atau 

karakter tidak diajarkan sebagai konsep, melainkan dikembangkan
10

.  

Untuk melaksanakan pendidikan agama Islam yang berorientasi pada 

pembentukan sikap mahasiswa, idealnya didukung dengan tersedianya buku ajar 

(text book) pendidikan agama Islam (PAI) yang tujuan pendidikannya lebih 

berorientasi pada pengembangan ranah afeksi. Hal ini penting sebab buku ajar 

merupakan pedoman bagi dosen maupun mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

Selain demi standarisasi bahan ajar, buku ajar juga penting guna mempermudah 

dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun diluar 

kelas. Ironisnya, menemukan buku ajar matakuliah Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di perguruan tinggi umum yang lebih beorientasi pada pengembangan 

sikap mahasiswa justru tidak mudah.      

Berpijak atas kerangka berpikir tersebut, penelitian ini dimaksudkan 

untuk menelaah orientasi ranah tujuan pendidikan buku ajar matakuliah PAI di 

Universitas Negeri Malang (UM). Sebagai catatan, sejak tahun akademik 

2009/2010, pembelajaran matakuliah PAI di UM menggunakan buku ajar (text 

book) “Aktualisasi Pendidikan Islam: Respons Terhadap Problematika 

Kontemporer” yang ditulis oleh tim dosen PAI UM yang berjumlah 13 orang 

dengan mengacu kepada kurikulum yang diterbitkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional tahun 2002 tentang Matakuliah PAI bagi Perguruan Tinggi 

Umum (PTU). Namun dari kajian awal yang dilakukan peneliti (sebagai 

kontributor sekaligus editor buku ajar PAI tersebut), nampak kecenderungan 

yang kuat pada ranah kognitif. Misalnya dalam bab VI yang berjudul “Akhlak 

Islam, Tasawuf, dan Peranannya dalam Pembinaan Masyarakat”. Bab ini 

seharusnya sangat menekankan pengembangan ranah afektif karena membahas 

tentang prilaku, akhlak atau moral. Sayangnya dari tujuh indikator pencapaian 

kompetensi dasar (KD) bab tersebut, hanya satu indikator KD yang berorientasi 

                                                             
10

 Hamid Said Hasan dkk., Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan 

Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Jakarta: 

Kemendiknas-Puskur, 2010), h. 11. 
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pembentukan sikap (ranah afeksi). Sedangkan enam indikator lainnya bersifat 

kognitif.
11

  

Telaah awal secara selintas terhadap buku ajar matakuliah PAI di UM 

tersebut di atas semakin mempertegas perlunya penelitian yang sungguh-

sungguh untuk mengidentifikasi bangunan dan kecenderungan ranah tujuan 

pendidikan dalam text book tersebut. Hal ini penting mengingat mendesaknya 

kebutuhan buku ajar PAI yang berorientasi pada pengembangan karakter dan 

sikap mahasiswa sebagai sarana membantu menyelesaikan persoalan budaya dan 

karakter bangsa yang makin parah. Atas dasar filosofi dan kegelisahan akademik 

di atas itulah, penelitian yang berjudul “Orientasi Ranah Tujuan Pendidikan 

dalam Buku Ajar Matakuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri 

Malang” dipandang penting untuk dilaksanakan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dijawab melalui penelitian ini adalah “bagaimana orientasi ranah tujuan 

pendidikan buku ajar matakuliah PAI di UM yang berjudul “Aktualisasi 

Pendidikan Islam: Respons Terhadap Problematika Kontemporer” ditinjau dari 

aspek  indikator pencapaian KD dan isi buku tersebut”. Secara khusus, 

permasalahan tersebut dirinci sebagai berikut: pertama, bagaimanakah orientasi 

ranah tujuan pendidikan buku ajar matakuliah PAI di UM ditinjau dari aspek 

indikator KD dan isi buku tersebut?  kedua bagian-bagian manakah dari 

indikator KD dan isi buku ajar matakuliah PAI di UM yang berorientasi pada 

ranah kognisi, afeksi, dan psikomotor?   

 Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian literatur ini adalah 

teridentifikasinya orientasi ranah tujuan pendidikan dalam buku ajar matakuliah 

PAI di UM ditinjau dari aspek indikator KD dan isi buku tersebut. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus 

referensi bagi program pengembangannya, yakni pengembangan buku ajar PAI 

yang lebih berorientasi pada pengembangan sikap, moral, dan karakter 

mahasiswa.  

                                                             
11 Tim Dosen PAI Universitas Negeri Malang, Aktualisasi Pendidikan Islam; Respons Terhadap 

Problematika Kontemporer, (Surabaya, Hilal Pustaka: 2009), h. 135. 
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METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan rancangan 

deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan dan rancangan deskriptif kualitatif 

bertolak dari pandangan Bogdan dan Biklen (1982)
12

 tentang tujuan dan fokus 

yang diteliti, yaitu ingin mendapatkan deskripsi berupa pemetaan, 

pengklasifikasian, dan uraian sistematis dan faktual terhadap bagian-bagian dari 

text book tersebut yang ditinjau dari perspektif orientasi ranah tujuan pendidikan.   

Sedangkan sumber data penelitian ini adalah buku ajar matakuliah PAI di 

UM yang berjudul “Aktualisasi Pendidikan Islam: Respons Terhadap 

Problematika Kontemporer”  yang ditulis oleh tim dosen PAI UM yang 

berjumlah 13 orang dengan mengacu kepada kurikulum yang diterbitkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002 tentang Matakuliah PAI bagi PTU. 

Agar telaah terhadap orientasi ranah tujuan pendidikan dalam text book tersebut 

menyeluruh, maka variabel penelitian ini ada dua: (1)  indikator pencapaian 

kompetensi dasar (KD), dan (2) isi buku ajar PAI yang berkaitan dengan 

orientasi ranah tujuan pendidikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif.  

 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Orientasi Ranah Tujuan Pendidikan Buku Ajar PAI di UM 

Untuk menemukan orientasi ranah tujuan pendidikan pada buku ajar PAI 

tersebut, identifikasi dan deskripsi dilakukan melalui telaah terhadap (1)  

indikator pencapaian KD, yang merupakan cerminan dari tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai melalui buku tersebut, dan (2) isi buku ajar PAI yang 

berkaitan dengan orientasi ranah tujuan pendidikan. Berikut ini temuan dan 

pembahasannya. 

 

                                                             
12

 Bogdan, R.C. & Biklen, S.K.,  Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory 

and Methods, (Boston: Allyn & Bacon, Inc., 1982), h. 43. 
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1) Orientasi indikator KD 

 
Bab  Variabel  

(Indikator KD) 

Ranah Tujuan 

Pendidikan 

1 a. Mendeskripsikan kebutuhan dan fitrah … 

b. Memaparkan bukti-bukti wujud Allah… 

c. Mengimani konsep keesaan Allah SWT (tauhid) 

d. Menghindari hal-hal yang merusak keimanan… 

e. Membedakan antara akidah Islam dan… 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Afektif 

d. Afektif 

e. Kognitif 

2 a. Menjelaskan konsep manusia menurut Islam 

b. Mendeskripsikan potensi positif dan negatif… 

c. Menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari potensi… 

d. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan.. 

e. Menjelaskan hubungan fungsi manusia sebagai… 

f. Menerapkan konsep manusia menurut Islam… 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif 

e. Kognitif 

f. Afektif  

3 a. Menjelaskan pengertian iman dan takwa  

b. Menjelaskan proses terbentuknya iman  

c. Berupaya meningkatkan kualitas iman 

d. Menjelaskan dan melaksanakan konsekuensi ... 

e. Menjelaskan karakteristik mukmin dan muttaqin 

f. Menjelaskan interelasi antara iman dan takwa 

g. Menampilkan prilaku mukmin dan muttaqin … 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Afektif 

d. Kognitif-afektif 

e. Kognitif 

f. Kognitif 

g. Afektif 

4 a. Menjelaskan arti, hakikat, fungsi, macam, syarat … 

b. Meyakini dan mempraktekkan salat sebagai inti… 

c. Menjelaskan bahaya … dan meninggalkannya. 

a. Kognitif 

b. Afektif 

c. Kognitif-afektif 

5 a. Menjelaskan konsep-konsep dan prinsip …  

b. Membedakan kedudukan berbagai sumber … 

c. Memadukan pola pikir tekstual dan kontekstua … 

d. Menunjukkan perbedaan antara sunnah yang … 

e. Mendeskripsikan keterkaitan antara hukum Islam … 

f. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan … 

g. Mewujudkan sikap saling menghargai pendapat … 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif 

e. Kognitif 

f. Kognitif 

g. Afektif  

6 a. Menjelaskan konsep etika, moral, dan akhlak 

b. Membandingkan perbedaan konsep etika, moral … 

c. Mengidentifikasi karakteristik akhlak Islam 

d. Mendeskripsikan proses pembentukan akhlak 

e. Mengidentifikasi ruang lingkup akhlak 

f. Menjelaskan hubungan antara akhlak dengan ... 

g. Berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif 

e. Kognitif 

f. Kognitif 

g. Afektif 

7 a. Menjelaskan konsep ilmu pengetahuan, teknologi ... 

b. Menjelaskan integrasi iman dalam ilmu ... 

c. Menerapkan fungsi ilmu pengetahuan, teknologi ... 

d. Menyebutkan dan menerapkan tanggung jawab... 

e. Menjelaskan Islamisasi ilmu pengetahuan ... 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Afektif 

d. Kognitif-afektif 

e. Kognitif 

8 a. Menjelaskan konsep kebudayaan dan … 

b. Membedakan konsep kebudayaan dan … 

c. Mempertahankan nilai-nilai budaya Islam … 

d. Memprakarsai penerapan nilai-nilai budaya … 

e. Mendorong tumbuhnya kesadaran baru … 

f. Merekonstruksi … sebagai … merekayasa … 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Afektif 

d. Afektif 

e. Afektif 

f. Afektif-kognitif  

9 a. Menjelaskan sejarah dan konsep masyarakat … 

b. Menguraikan persyaratan menuju terbentuknya … 

c. Menganalisis peluang dan tantangan menuju … 

d. Mendorong terbentuknya struktur komunitas yang … 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif  

d. Afektif 
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10 a. Menjelaskan sistem ekonomi Islam dan prinsip … 

b. Menguraikan nilai-nilai dasar dan instrumental … 

c. Menunjukkan keunggulan sistem ekonomi Islam … 

d. Membedakan antara zakat, infak, sedekah … 

e. Menerapkan manajemen zakat, infak, sedekah … 

f. Mentradisikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf … 

g. Menelaah praktik-praktik transaksi ekonomi modern 

h. Menjelaskan perbedaan antara bank Islam dan … 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif 

e. Afektif 

f. Afektif  

g. Kognitif 

h. Kognitif  

11 a. Mengklasifikasi aliran-aliran politik dalam Islam 

b. Mendeskripsikan pandangan Islam tentang politik 

c. Menggali konsep pemerintahan dalam Islam 

d. Mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi yang ... 

e. Menerapkan prinsip ijma’, syura, dan ijtihad … 

f. Menganalisis konsep HAM menurut Islam dan … 

g. Melaksanakan kewajiban sebagai warga … 

h. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang lain 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif 

e. Afektif 

f. Kognitif 

g. Afektif  

h. Afektif  

12 a. Menjelaskan konsep jihad dan radikalisme agama 

b. Berperilaku sebagai muslim moderat dalam … 

a. Kognitif 

b. Afektif 

13 a. Menjelaskan konsep feminisme dan ... 

b. Meyakini kebenaran pandangan Islam tentang … 

c. Bersikap dan berprilaku sesuai dengan … 

a. Kognitif 

b. Afektif 

c. Afektif  

 

2) Orientasi Isi Buku 

No  Variabel  

(bab dan sub bab) 

Ranah Tujuan 

Pendidikan 

1 Bab I: Konsep Ketuhanan dalam Islam 

a. Kebutuhan dan Fitrah Manusia terhadap Tuhan 

b. Tauhid dan Macam-macamnya  

c. Syirik dan Macam-macamnya  

d. Pembuktian Wujud Allah   

e. Perbandingan Agama-agama  

 

a. Kognitif-afektif 

b. Kognitif 

c. Kognitif-afektif 

d. Kognitif 

e. Kognitif 

2 Bab II: Hakekat Manusia Menurut Islam 

a. Konsepsi tentang Manusia 

b. Kedudukan dan Tujuan Penciptaan Manusia  

 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

3 Bab III: Keimanan dan Ketakwaan 

a. Pengertian Iman dan Takwa  

b. Terbentuknya Iman 

c. Konsekuensi Iman dan Takwa 

d. Kesalehan Individual dan Kesalehan Sosial  

e. Karakteristik Orang Beriman dan Bertakwa 

f. Interelasi antara Iman dan Takwa 

 

a. Kognitif 

b. Kognitif-afektif 

c. Kognitif 

d. Kognitif 

e. Kognitif  

f. Kognitif 

4 Bab IV: Ibadah; Pengabdian Kepada Allah 

a. Hakikat Ibadah    

b. Fungsi Ibadah    

c. Macam-macam Ibadah 

d. Syarat Diterimanya Ibadah   

e. Hikmah Ibadah 

 

a. Kognitif-afektif 

b. Kognitif 

c. Kognitif-afektif 

d. Kognitif 

e. Kognitif 

5 Bab V: Hukum Islam dan Pembentukannya 

a. Konsep Hukum Islam   

b. Sumber Hukum Islam    

c. Prinsip Hukum Islam   

d. Hukum Islam dalam Struktur Perundang-undangan di … 

e. Perbandingan Mazhab   

 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif 

e.Kognitif-afektif 
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6 Bab VI: Akhlak Islam, Tasawuf, dan Peranannya ... 

a. Pengertian Etika, Moral, dan Akhlak    

b. Karakteristik Akhlak Islam     

c. Proses Pembentukan Akhlak     

d. Ruang Lingkup Akhlak Islam    

e. Hubungan Tasawuf dengan Akhlak 

f. Peranan Akhlak dalam Pembinaan Masyarakat 

 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif-afektif 

e. Kognitif-afektif 

f. Kognitif  

7 Bab VII: IPTEK dan Seni dalam Islam 

a. Konsep Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni  

b. Perhatian Islam terhadap IPTEK   

c. Seni dalam Pandangan Islam    

d. Integrasi Iman dalam IPTEK, dan Seni 

e. Fungsi IPTEK, dan Seni dalam Kehidupan  

f. Tanggung Jawab Ilmuwan terhadap Allah dan 

lingkungannya 

g. Islamisasi IPTEK dan Seni 

 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif-afektif 

d. Kognitif 

e. Kognitif 

f. Kognitif 

 

g. Kognitif-afektif 

8 Bab VIII: Kebudayaan Islam & Perkembangannya 

a. Konsep Kebudayaan dan Peradaban dalam Islam 

b. Karakteristik Kebudayaan dan Peradaban Islam   

c. Periodisasi Sejarah Kebudayaan dan Peradaban Islam 

d. Pasang-Surut Kebudayaan dan Peradaban Islam 

e. Masjid dan Madrasah Sebagai Pusat Kebudayaan Islam 

f. Nilai-Nilai Islam dalam Kebudayaan Indonesia 

 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif-afektif 

e. Kognitif 

f. Kognitif 

9 Bab IX: Masyarakat Madani; antara Peluang dan Tantangan 

a. Sejarah dan Pemaknaan Masyarakat Madani  

b. Masyarakat Madani dalam Perspektif Islam 

c. Persyaratan Menuju Masyarakat Madani     

d. Peluang dan Tantangan Menuju Masyarakat Madani 

 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif 

10  Bab X: Sistem Ekonomi Islam 

a. Pengertian Sistem Ekonomi Islam    

b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam    

c. Nilai Dasar Ekonomi Islam    

d. Nilai Instrumental Ekonomi Islam   

e. Sistem Ekonomi Islam: antara Kapitalisme dan Sosialisme 

f. Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf  

g. Respons Islam atas Transaksi Ekonomi Modern 

 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif 

e. Kognitif 

f. Kognitif 

g. Kognitif 

11 Bab XI: Politik, HAM, & Demokrasi menurut Islam 

a. Pengertian Politik Islam 

b. Prinsip-prinsip Dasar dan Cita-cita Politik Islam  

c. Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri dalam Islam  

d. Demokrasi dalam Islam 

e. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Islam 

 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif 

e. Kognitif 

12 Bab XII: Jihad, Radikalisme Umat Beragama, dan Muslim .. 

a. Pengertian Jihad dan Radikalisme Umat Beragama  

b. Landasan dan Macam-Macam Jihad 

c. Latar Belakang Radikalisme Agama 

d. Bentuk &Dampak Radikalisme Umat Beragama  

e. Upaya Menanggulangi Radikalisme Umat Beragama  

f. Muslim Moderat 

 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif-afektif 

d. Kognitif 

e. Kognitif 

f. Kognitif 

13 Bab XIII: Perempuan dan Feminisme dalam  Islam 

a. Pengertian dan Sejarah Feminisme 

b. Jenis-jenis Feminisme   

c. Respon Masyarakat Muslim 

d. Konsep Islam tentang Perempuan 

e. Pandangan Islam terhadap Feminisme 

f. Kritik terhadap Feminisme 

 

a. Kognitif 

b. Kognitif 

c. Kognitif 

d. Kognitif-afektif 

e. Kognitif-afektif 

f. Kognitif-afektif 
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Ditinjau dari sisi tema dan kandungan isinya, buku ajar PAI UM yang 

menjadi obyek kajian dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga bagian. 

Bagian pertama merupakan landasan atau dasar dalam beragama Islam yang 

berisi bab I  dan bab II. Bagian kedua yang terdiri dari bab III sampai bab VI 

merupakan tema yang mengkaji pelaksanaan ajaran Islam berupa aturan hidup 

sehari-hari. Adapun bagian ketiga adalah bab-bab yang bersifat mengembangkan 

wawasan keIslaman yang mencakup bab VII sampai bab XIII. Untuk 

memudahkan pembahasan orientasi ranah tujuan pendidikan buku ajar tersebut, 

pembahasannya juga dibagi menjadi tiga bagian seperti diatas.  

 

Bagian pertama; tema dasar 

Dua bab pertama buku ajar PAI ini yakni bab I (konsep ketuhanan dalam 

Islam) dan bab II (konsep manusia dalam Islam) dapat disebut sebagai tema 

dasar dari keseluruhan bab yang ada dalam buku tersebut. Sebab kajian tentang 

Tuhan dan manusia merupakan titik tolak dan dasar bagi pelaksanaan ajaran-

ajaran Islam lainnya seperti iman, ibadah, maupun akhlak. Pemahaman yang 

utuh, benar, rasional, dan keyakinan yang kokoh terhadap dua tema ini 

menentukan kualitas seorang muslim dalam menjalankan agamanya.  

Untuk keperluan itu perlu dirancang materi yang komprehensif, 

sistematis, rasional, empiris, dan filosofis. Sebab hal ini sesuai dengan tingkat 

perkembangan pikiran dan mental mahasiswa
13

. Selain itu, tidak kalah 

pentingnya disusun materi yang mampu menyentuh perasaan dan menanamkan 

keyakinan yang kuat akan keberadaan Tuhan dan kedudukan manusia.  

Sayangnya bab I dan II buku ini tidak sepenuhnya sesuai dengan 

idealisme diatas. Orientasi ranah tujuan pendidikan bab I yang membahas 

tentang konsep ketuhanan dalam Islam ditinjau dari segi indikator kompetensi 

dasar (KD) sebenarnya cukup proporsional, yakni sekitar 60% kognitif dan 40% 

afektif. Sayangnya ketika diwujudkan dalam materi ajar berupa isi/teks buku, 

proporsinya berubah menjadi sangat kognitif (sekitar 70%). Sub bab tentang 

                                                             
13

 Muhaimin, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 220. 
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tauhid dan bukti wujud Tuhan memang disusun dengan bagus karena bersifat 

filosofis dan didukung argumentasi rasional dan bukti empiris. Namun sayang 

nuansa afektifnya seakan hilang tak berarti. Hal ini menjadi pekerjaan rumah 

bagi perbaikan buku ajar ini agar menambah proporsi ranah afektif setidaknya 

menjadi empat puluh persen dari keseluruhan isi bab pertama ini. Hal ini bisa 

ditempuh dengan cara mengaitkan pembahasan mengenai keberadaan Tuhan  

dengan pengalaman religius dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. 

Kondisi lebih parah terjadi di bab II yang membahas tentang konsep 

manusia dalam Islam. Indikator kompetensi dasar (KD) bab ini yang berjumlah 

enam, hanya satu yang bersifat afektif, sedang sisanya bersifat kognitif. Bahkan 

isi/teks bab ini sangat teoritis sehingga tidak ada nuansa afektifnya sama sekali. 

Keadaan ini tentu tidak kondusif untuk pembelajaran, sebab pelajaran agama 

menjadi hanya bersifat teoritis. Akibatnya mahasiswa mungkin menguasai 

konsep manusia, namun tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Padahal dalam bab tentang manusia ini terdapat kajian yang amat fungsional 

untuk menyadarkan manusia akan potensi positif dan negatifnya serta cara 

menyikapinya, dan menginsafkan manusia akan kedudukan dan tugasnya di 

dunia.   

 

Bagian kedua: tema terapan 

Bagian ini berisi bab III sampai bab VI yang tema-temanya mengkaji 

ajaran-ajaran Islam yang bersifat aplikatif, seperti: iman dan taqwa, ibadah, 

hukum Islam, dan akhlak-tasawuf. Tema keimanan meskipun nampak bersifat 

teoritis karena iman tidak kasat mata, namun iman sesungguhnya bersifat 

terapan. Iman adalah penerapan keyakinan di dalam hati manusia. Oleh karena 

bagian ini berisi tema-tema terapan dan ada dalam keseharian manusia, 

selayaknya proporsi pengembangan ranah afektif lebih banyak dari pada ranah 

kognitif. Setidaknya prosentasenya 60%-70% atau lebih bersifat afektif, dan 

sisanya kognitif. Adapun pengembangan ranah fisik-psikomotor tidak perlu 

dilakukan, sebab telah diberikan di tingkat SD dan SMP. Bahkan materi ajar PAI 
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di SMA hanya sedikit membahas tema yang bersifat fisik-psikomotor (SK dan 

KD tingkat SMA: Puskur)
14

. 

Bab III buku ini membahas tentang iman dan takwa. Sebuah tema yang 

sangat penting dalam Islam. Orientasi ranah tujuan pendidikan bab ini 

merupakan gabungan antara ranah kognitif dan afektif. Pada indikator 

pencapaian KD, prosentase sedikit lebih banyak pada ranah kognitif. Sedangkan 

pada isi/teks, orientasi ranah kognitifnya sangat besar, hampir seluruhnya.  

Di era pendidikan karakter yang gencar dikembangkan saat ini, 

komposisi orientasi ranah tujuan pendidikan yang dominan kognitif dari pada 

afektif pada bab ini sangat tidak layak dipertahankan. Sebab hal ini akan 

mengakibatkan pembelajaran tentang iman dan takwa bersifat teoritis, yang 

selanjutnya akan memunculkan pribadi-pribadi yang ahli agama namun belum 

tentu beragama. Apalagi pembahasan tentang iman sebenarnya telah diajarkan 

sejak SD sampai SMA
15

. Hal ini tentu rentan menimbulkan pengulangan yang 

tidak perlu.  

Idealnya bab tentang iman dan takwa ini lebih banyak difokuskan pada 

peningkatan iman mahasiswa dan memotivasi mereka agar menjadi orang yang 

lebih beriman dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Upaya yang bisa 

dilakukan antara lain dengan merancang bab ini menjadi bersifat mengajak dan 

mendorong mahasiswa melakukan aktifitas yang dapat meningkatkan iman, 

misalnya: berzikir, melakukan tafakkur-tadabbur, mengingat mati, dan 

seterusnya.    

Adapun bab IV yang berjudul “ibadah; pengabdian kepada Allah”, 

indikator-indikator KD nya mengembangkan ranah kognitif dan afektif secara 

seimbang. Ini tentu bukan proporsi yang ideal, karena seharusnya tema ibadah 

lebih banyak mengembangkan ranah afeksi atau sikap. Ironisnya isi bab ini 

malah berorientasi lebih kognitif lagi; hampir seluruh isi bab tentang ibadah ini 

bersifat kognitif. Kondisi semacam inilah yang rawan menimbulkan 

                                                             
14

 Pusat Kurikulum, “Lampiran”, Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

SMA, MA, SMALB, SMK, dan MAK, (Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2003), h. 1-14. 
15

 Permendiknas 2006 tentang SI dan SKL, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 63-81. 
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pembelajaran agama model teoritis, padahal temanya praktis dan telah banyak 

diajarkan sejak SD-SMA. Oleh karenanya orientasi ranah tujuan pendidikan bab 

ini harus segera dirubah menjadi lebih bersifat afektif, sesuai dengan temanya; 

ibadah.   

Senada dengan bab III dan IV, bab selanjutnya, yaitu bab V yang 

membahas hukum Islam dan pembentukannya juga mengulang kesalahan yang 

sama: bersifat sangat kognitif. Bab ini memiliki tujuh indikator  yang enam 

diantaranya bersifat kognitif, hanya satu indikator yang bersifat afektif. Hal yang 

sama terjadi pula pada isi/teks yang minim orientasi afektif. Sungguh akan 

sangat bermakna bila dalam bab V ini dirancang pembahasan untuk 

menyadarkan dan memotivasi peserta didik agar bersedia menjalankan hukum 

Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab hukum Islam diturunkan pada 

manusia berfungsi menjadi pedoman hidup agar manusia selamat dan bahagia.  

Kecenderungan bab VI yang berjudul “Akhlak Islam, Tasawuf, dan 

Peranannya dalam Pembinaan Masyarakat” ini seharusnya sangat afektif karena 

membahas tentang sikap, prilaku, dan akhlak atau moral. Sayangnya baik 

indikator pencapaian KD maupun isi/teks bab ini ternyata hanya sedikit yang 

bersifat afektif. Sebagian besar malah bersifat teoritis alias berorientasi pada 

pengembangan ranah kognitif. Sungguh sebuah ironi, tema akhlak yang 

selayaknya mendorong peserta berprilaku baik malah hanya berkutat pada 

transfer of knowledge dan pemahaman.  

Model pembelajaran akhlak yang sangat teoritis semacam ini sulit 

diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia sebagaimana 

diamanatkan oleh UU Sisdiknas tahun 2003. Sebab model pembelajaran yang 

bersifat kognitif lebih menekankan pada transfer informasi, pemahaman, hafalan, 

dan pengetahuan, bukan sikap apalagi kemauan bertindak. Tema akhlak 

seharusnya ditekankan pada aspek fungsionalnya yakni pengembangan sikap 

peserta didik, sehingga ia terdorong dan terbiasa berakhlak mulia (Kurikulum, 

2003: 16)
16

.     

                                                             
16

 Pusat Kurikulum, Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP & MTs, 

(Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2003), h. 16. 
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Orientasi yang sangat kognitif pada indikator pencapaian KD dan isi bab 

III sampai bab VI buku ajar PAI ini tentu sangat berbahaya. Mengingat tema-

tema yang ada di dalamnya membahas ajaran Islam yang bersifat praktis-

aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PAI mengenai iman, takwa, 

ibadah, hukum Islam (fiqh), bahkan akhlak menjadi cenderung bersifat teoritis. 

Mahasiswa diajak mengkaji ajaran-ajaran agama Islam, namun tidak dimotivasi 

untuk mengamalkannya.  

Pembelajaran tentang iman, ibadah, fiqh, dan akhlak pun cenderung 

hanya berisi alih informasi pengetahuan, yang mungkin sebagian sudah pernah 

dipelajari mahasiswa di jenjang SD-SMA. Dampaknya pun bisa diduga, 

mahasiswa tidak termotivasi dan tergerak untuk rajin beribadah dan berbuat baik. 

Parahnya, lingkungan tempat tinggal dan pergaulan mahasiswa di kota-kota 

besar seperti Yogyakarta, Bandung, dan Malang umumnya cenderung tidak 

mendorong mereka lebih taat beragama. Bahkan dalam beberapa kondisi malah 

sebaliknya, memotivasi mahasiswa untuk melanggar aturan-aturan agama seperti 

pacaran, seks bebas, bahkan aborsi
17

.    

Selain dampak negatif diatas, model pembelajaran agama (terutama aspek 

praktis) yang bersifat teoritis dapat mengakibatkan munculnya manusia-manusia 

yang ahli agama namun tidak menjalankan aturan-aturan agama yang telah ia 

ketahui. Padahal manusia semacam ini sangat tidak disukai dalam pandangan 

Islam. Dalam surat as-Shaff ayat 2-3 misalnya, Allah berfirman (yang artinya):  

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang 

tidak kalian kerjakan. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah karena kalian 

mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan.”(Q.S. Ash Shaff [61]: 2-

3)
18

. 

Sementara itu, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim 

disebutkan ancaman siksa yang pedih bagi orang berilmu agama namun tidak 

mengamalkannya.  

                                                             
17

 Hutri Agustino et al., “Perilaku Seks Bebas dan Aborsi Mahasiswa di Malang”, Laporan 

Program Kreativitas Mahasiswa, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), h. 3. 
18

 Departemen, Al-Qur’an …, h. 551. 
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Bagian ketiga: tema pengembangan wawasan 

Bagian ketiga tema buku ajar PAI ini dimulai dari bab VII tentang IPTEK 

dan seni dalam Islam sampai bab terakhir, XIII yang berjudul “Perempuan dan 

Feminisme dalam Islam”. Semua bab yang ada di bagian ketiga ini mempunyai 

satu kesamaan; merupakan respon dari “gesekan” antara ajaran Islam dengan 

perkembangan zaman. Selain itu tema-temanya cenderung bersifat menambah 

wawasan seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak terkait 

langsung dengan urusan ibadah sehari-hari.  

Tema-tema yang ada dalam bab-bab ini juga berfungsi untuk menegaskan 

bahwa agama Islam tidak hanya berurusan dengan akhirat dan ritual ibadah saja, 

melainkan juga mengatur urusan-urusan duniawi, seperti ekonomi, pendidikan, 

seni, budaya, dan politik. Disamping itu, menegaskan bahwa Islam juga punya 

jawaban atas segala persoalan zaman modern, semisal demokrasi, HAM, 

feminisme dan transaksi ekonomi modern.    

Karena sifat bagian ketiga ini lebih untuk memperkaya dan memperluas 

wawasan keislaman seorang muslim, maka tema-tema yang ada di bab VII-XIII 

umumnya lebih bersifat teoritis (kognitif), dari pada afektif apalagi psikomotor. 

Meskipun begitu, jumlah bab di dalamnya ternyata paling banyak, yaitu 7 bab. 

Separuh lebih dari keseluruhan bab yang ada dalam buku ajar PAI UM yang 

terdiri dari 13 bab. Ketujuh bab itu membahas tema tentang: IPTEK dan seni 

dalam Islam (bab VII), kebudayaan Islam dan perkembangannya (bab VIII), 

masyarakat madani (bab IX), sistem ekonomi Islam (bab X), politik, HAM, dan 

demokrasi (bab XI), jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat 

(bab XII), dan perempuan dan feminisme dalam Islam (bab XIII).  

a) Bab VII dan bab VIII 

Dari tujuh bab tersebut, bab tentang IPTEK dan seni (bab VII) dan 

kebudayaan Islam (bab VIII) merupakan dua bab yang selain berfungsi 

menambah wawasan keislaman mahasiswa, juga erat berkenaan dengan 

pembentukan cara pandang dan sikap. Pembahasan tentang IPTEK dan seni 

diharapkan membantu mahasiswa memiliki cara pandang yang tepat 

terhadap ilmu dan dunia intelektual yang sehari-hari melingkupi mahasiswa. 
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Sedangkan kajian mengenai budaya Islam dimaksudkan agar mahasiswa 

sebagai generasi muda muslim bangga dan tidak malu menerapkan nilai-

nilai budaya Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan termotivasi memajukan 

budaya Islam di sekitarnya
19

.   

Namun patut disayangkan, bab VII yang membahas IPTEK dan seni dalam 

Islam amat minim orientasi afektif (pembentukan sikap) nya. Baik indikator 

KD maupun isi/teks bab tersebut sangat menonjolkan konsep-konsep dan 

hal-hal yang bersifat teori. Meski sejumlah sub bab membahas tema yang 

berorientasi afektif, seperti fungsi IPTEK dan tanggung jawab ilmuwan, 

namun isi pembahasannya ternyata berorientasi kognitif. Hal yang lebih baik 

terjadi pada bab tentang kebudayaan Islam yang indikator-indikator KDnya 

berorientasi seimbang antara kognitif dan afektif. Sayangnya muncul 

inkonsistensi antara indikator KD dengan isi atau materi. Isi bab VIII ini 

sangat teoritis; berisi narasi dan konsep-konsep yang tidak menyentuh sikap.     

b) Bab IX-bab XIII 

Bab IX sampai bab XIII dalam buku ajar PAI UM ini membahas isu-isu 

kontemporer yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia dalam perspektif 

Islam. Dimulai dari isu perlu tidaknya mendirikan negara Islam yang 

memunculkan ide masyarakat madani di kalangan pemikir muslim yang 

dihubungkan dengan kajian politik, HAM dan demokrasi dalam perspektif 

Islam. Kemudian isu pentingnya ekonomi Islam sebagai alternatif dari 

ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti gagal membawa 

kemakmuran untuk umat manusia, khususnya umat Islam. Tema berikutnya 

mengangkat 2 masalah yang sedang marak beberapa tahun terakhir terutama 

di Indonesia; pertama, teror atau kekerasan atas nama agama Islam yang 

oleh para pelakunya secara salah dimaknai sebagai jihad. Kedua, perempuan 

dan gerakan pembela perempuan yang sering disebut feminisme.  

Kelima tema tersebut sangat terkait dengan upaya memberikan 

pandangan yang tepat (berdasarkan ajaran Islam) dan meluruskan pandangan 

yang salah terhadap isu-isu kontemporer tersebut. Untuk itu, dalil-dalil yang 
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bersifat normatif (al-Qur’an dan Hadits) maupun historis (teladan dari Nabi 

SAW, para Sahabat, atau ulama’ salaf) disampaikan untuk memperkuat validitas 

pendapat tersebut. Sampai disini adalah benar bila dikatakan bahwa tema-tema 

diatas seharusnya sangat berorientasi pada ranah kognitif; menyajikan konsep 

dan menunjukkan argumentasi (dalil) yang logis dan meyakinkan. Namun 

kemudian muncul sebuah pertanyaan; setelah kita tahu dan yakin dengan 

kebenaran pendapat tersebut, untuk apa pengetahuan itu? Tentu untuk kita 

jadikan pedoman hidup dan kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Disinilah pentingnya dimunculkan orientasi afektif dalam tema-tema ini.  

Idealnya orientasi ranah tujuan pendidikan yang ada dalam lima bab 

terakhir tersebut merupakan perpaduan dari pengembangan ranah kognitif dan 

afektif. Sesuai dengan sifat temanya (yakni pengembangan wawasan keislaman), 

maka proporsi orientasi kognitif seharusnya lebih dominan dari pada afektif. 

Meski begitu, proporsi ranah afektif tidak boleh terlalu sedikit. Hal ini untuk 

memastikan agar konsep yang telah didapat mahasiswa diaplikasikan dalam 

hidup bermasyarakat. 

Ditinjau dari perspektif ini, indikator-indikator KD yang terdapat dalam 

lima bab tersebut dapat dianggap memenuhi kriteria ini. Sebab orientasi kognitif 

relatif dominan pada indikator-indikator tersebut, namun tetap menyisakan ruang 

untuk mengembangkan ranah afektif. Hanya khusus indikator KD di bab XII, 

proporsinya seimbang, dan pada bab XIII indikator KD lebih berorientasi afektif. 

Hal berbeda namun salah ditemukan pada aspek isi atau materi. Lima bab 

terakhir diatas, mayoritas isi atau materinya berorientasi kognitif. Bab IX, X, dan 

XI murni berorientasi mengembangkan ranah kognitif, bab XII meski dominan 

kognitif, masih ada nuansa afektifnya. Sedangkan bab XIII lebih proporsional, 

karena dominasi materi berorientasi kognitif diimbangi dengan materi bersifat 

afektif dalam proporsi cukup.  

Ketidakselarasan antara indikator-indikator KD dengan isi atau materi 

dalam lima bab terakhir diatas semakin menegaskan bahwa ada yang salah 

dengan penyusunan buku ajar mata kuliah PAI UM. Karena hal ini juga terjadi 

pada bab VIII. Secara teoritis, dua hal tersebut semestinya selaras. Sebab 
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indikator pencapaian KD yang merupakan penjabaran dari standar kompetensi 

berfungsi sebagai acuan penyusunan isi/teks buku. Dengan demikian hal ini 

perlu menjadi koreksi bagi perbaikan buku tersebut di masa yang akan datang.  

Dipandang dari pendidikan karakter, komposisi jumlah bab bersifat 

pengembangan wawasan yang lebih banyak dari bab bersifat terapan dalam buku 

ajar matakuliah PAI ini sesungguhnya tidak ideal. Sangat mungkin inilah salah 

satu sebab pembelajaran agama Islam lebih bersifat teoritis. Bila pembelajaran 

agama Islam di perguruan tinggi diharapkan lebih menekankan pada pembinaan 

sikap dan keyakinan beragama sebagaimana diinginkan oleh pendidikan 

karakter, maka komposisi semacam ini harus dirubah. Buku ajar PAI seharusnya 

berisi lebih banyak (bahkan bila mungkin mayoritas) tema yang membahas 

ajaran agama yang berkaitan dengan pembentukan sikap dan bersifat praktis-

aplikatif. 

 

Mendesain Ulang Orientasi Tujuan Pendidikan Buku PAI di UM 

Ditinjau dari ciri khas perguruan tinggi sebagai lembaga yang 

menjunjung tinggi sikap akademis dan ilmiah -yang tentu mendorong mahasiswa 

agar memiliki sikap dan tindakan yang logis, sistematis dan empiris sebagai ciri 

berpikir ilmiah-, kecenderungan pengajaran agama Islam di tingkat perguruan 

tinggi yang bersifat kognitif sebagaimana tercermin pada buku ajar PAI UM 

diatas sepertinya mendapat justifikasi ilmiah. Sejalan dengan pandangan ini, 

Muhaimin, seorang tokoh pendidikan Islam, menyatakan bahwa pendekatan 

pengajaran pendidikan Islam untuk tingkat perguruan tinggi seharusnya bersifat 

filosofis dan ilmiah
20

.  

Pendapat ini memang benar, namun sesungguhnya tidak sepenuhnya 

benar. Dalam bidang pengembangan ilmu, baik ilmu alam, ilmu sosial, bahkan 

ilmu agama, sikap ilmiah yang dicirikan dengan pola pikir logis, sistematis, dan 

empiris memang harus diutamakan dan dikembangkan. Namun dalam bidang 

norma dan aturan, khususnya terkait dengan agama, maka pengembangan aspek 
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afektiflah yang harus didahulukan. Sebab agama sangat terkait dengan sikap dan 

pilihan hidup.  

Oleh karena itu, sebagai solusinya perlu dibuat semacam peta 

kecenderungan ranah tujuan pendidikan agama Islam berdasarkan tema yang 

menjadi pokok kajiannya. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya 

kesalahan dalam menempatkan prioritas yang ingin dicapai melalui tema 

tertentu. Untuk tema yang bersifat pengembangan wawasan (seperti demokrasi, 

feminisme, HAM, dll.), maka orientasi akademis (kognitif) seharusnya lebih 

diutamakan, dengan tetap melibatkan aspek afeksi terkait dengan penyikapan 

terhadap hal tersebut. Adapun pengembangan aspek afektif lebih diprioritaskan 

terkait dengan tema-tema yang melibatkan sikap, keyakinan, dan tindakan seperti 

iman, ibadah, akhlak, dan seterusnya.  

Selain pemetaan diatas, penyusunan ulang buku ajar PAI di UM yang 

selaras dengan program pendidikan karakter juga harus mempertimbangkan 

aspek teknis-praktis, yaitu: (a) ketebalan buku yang berakibat pada harga jual 

dan kenyamanan dibawa, dan (b) keterbatasan waktu pembelajaran mata kuliah 

PAI yang hanya 2 sks (setara dengan 2x50 menit per tatap muka sebanyak 

sekitar 14 kali pertemuan) selama mahasiswa kuliah. Meski bersifat teknis-

praktis, keterbatasan yang diakibatkan oleh dua hal ini mempunyai efek 

memaksa yang cukup kuat untuk “menghilangkan” tema-tema dan materi yang 

penting namun tidak mendesak diajarkan.    

Terkait dengan pengembangan pendidikan karakter di PT, terdapat 

beberapa tema dan sub bab di buku ajar PAI di UM cenderung teoritis, tidak 

mendesak, sedikit terkait dengan pembinaan karakter, dan kurang “aware” 

(peduli) dengan “dunia” mahasiswa, seperti: masyarakat madani, perempuan dan 

feminisme. Sebaliknya terdapat sejumlah tema penting, terkini, mendesak, 

terkait pembentukan karakter, dan “khas” anak muda yang tidak nampak secara 

eksplisit di buku ajar PAI tersebut. Tema-tema yang sangat layak dimasukkan di 

buku ajar tersebut antara lain: cinta, pacaran, dan pernikahan, bahaya seks bebas 

dan narkoba, cinta tanah air, cinta lingkungan, kemandirian ekonomi dan etos 

kerja, dan godaan kesenangan hidup di dunia. 



 

Achmad Sultoni: Orientasi Ranah Tujuan Pendidikan 
 

221 

FIKRUNA Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2013 

Disamping itu, agar pembelajaran PAI berlangsung lebih menyentuh 

perasaan dan mengembangkan ranah afektif, dibutuhkan dukungan media 

pembelajaran selain buku. Harus diakui bahwa sebagai media pembelajaran yang 

sebagian besar berupa tulisan, buku mengandung sejumlah keterbatasan dalam 

mengembangkan ranah afeksi. Oleh karenanya, media pembelajaran berupa slide 

bergambar, lagu (terutama lagu religi), cerita diiringi suara musik, film/video 

yang dirancang khusus perlu dibuat dan disiapkan. Media-media pembelajaran 

semacam ini karena berisi gambar-gambar berwarna, suara, gambar bergerak dan 

bersuara, mampu membuat pembahasan materi lebih nyata dan “hidup” sehingga 

lebih mudah menyentuh dan mengembangkan ranah afeksi. Sebab selain mampu 

ditangkap indera penglihatan, ia juga dapat dicerap oleh indera pendengaran 

manusia. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian atas buku ajar matakuliah PAI di UM dapat 

disimpulkan bahwa: pertama,  indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan 

isi buku ajar PAI tersebut sangat berorientasi pada pengembangan ranah kognitif 

(terutama isi buku), sedangkan orientasi pada ranah afektif hanya sedikit; kedua, 

indikator KD dan isi buku yang bersifat kognitif mendominasi dan menyebar di 

seluruh bab, begitu juga yang bersifat afektif -meski jumlahnya tidak banyak- 

selalu ada di setiap bab. Adapun indikator KD dan isi buku yang berorientasi 

pada ranah psikomotor sama sekali tidak ada.    

Terkait dengan hal tersebut, pembelajaran PAI di tingkat perguruan 

tinggi mendesak dirubah menjadi lebih mengutamakan pengembangan ranah 

sikap, keyakinan dan prilaku mahasiswa. Untuk itu perlu segera disusun buku 

ajar matakuliah PAI yang berorientasi pada pengembangan ranah afektif (sikap 

dan prilaku) mahasiswa sebagai panduan bagi dosen dan mahasiswa. Hal ini 

selain sesuai dengan ajaran Islam, juga sejalan dengan program pendidikan 

karakter guna mengatasi permasalahan moralitas dan budaya di Indonesia. 
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