
STUDI KOMPARASI TEORI MOTIVASI BELAJAR  

AL GHAZALI DAN ABRAHAM MASLOW  

SERTA RELEVANSINYA TERHADAP  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 

  

 

 

 

 

 SKRIPSI 

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  

Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam 

 

Disusun Oleh: 

Anis Syahirotul Hayah 

NIM. 11410215 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2015 











 

vi 
 

MOTTO 

 

 

 ِإَّن ٱلّلَه َلا ُيَغّيُر َما ِبَقْىٍم َحّتٰى ُيَغّيُروا َما ِبَأنُفِسِهْم

 

 “ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

(QS. Ar-Ra’d ayat 11)1 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Cahaya Qur’an), hal. 

523. 
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ABSTRAK 

ANIS SYAHIROTUL HAYAH. Studi Komparasi Teori Motivasi Belajar 

Al Ghazali Dan Abraham Maslow Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan 

Agama Islam. Skripsi. Yogyakarta: jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2015.  

Latar belakang masalah penelitian ini adalah bahwa realitasnya mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah masih kurang diminati siswa, 

sehingga menyebabkan menurunnya prestasi siswa. Terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan hal itu terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya 

motivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Seorang guru harus memahami hal 

apa yang dapat memotivasi siswanya sehingga proses belajar mengajar berjalan 

lancar. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman bagi para pendidik dalam hal 

pemenuhan motivasi belajar siswa. Pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana komparasi teori motivasi belajar Abraham Maslow dan Al 

Ghazali, bagaiamana relevansi teori motivasi belajar Abraham Maslow dan Al 

Ghazali terhadap Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui komparasi teori dari kedua tokoh tersebut sekaligus untuk mengetahui 

relevansi teori motivasi kedua tokoh tersebut terhadap Pendidikan Agama Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi, 

dimana peneliti menggunakan teori-teori psikologi dalam kajiannya. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Studi dokumentasi 

dilakukan terhadap sumber primer dan sekunder, berupa karya-karya tokoh 

tersebut dan juga tulisan terkait pemikiran tokoh yang relevan dengan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan analisis-diskriptif, yaitu analisis yang ditujukan untuk 

mendiskripsikan atau menggambarkan pemikiran-pemikiran tokoh tersebut. 

Hasil penelitian menunjukan: (1) Adanya persamaan dan perbedaan serta 

kelebihan dan kelemahan dalam teori motivasi Al Ghazali dan Abaraham Maslow. 

Persamaan dapat terlihat dari subjek penelitian, tujuan akhir dan pengaruh. 

Perbedaan terlihat dari sifat teori, fokus motivasi dan fungsi motivasi. Kelebihan 

dari teori motivasi Al Ghazali bersifat teosentris dan menjadikan manusia berada 

dalam koridor yang benar, sedangkan kelebihan dari teori motivasi Abraham 

Maslow yaitu menyeluruh memperhatikan aspek fisiologi dan psikologis manusia. 

Kelemahan dari teori motivasi Al Ghazali yakni tidak antroposentris dan 

membutuhkan kehati-hatian, sedangkan kelemahan teori motivasi Abraham 

Maslow yakni tidak teosentris dan menekankan konsistensi yang memungkinkan 

tidak terjadinya konsistensi. (2) Adanya relevansi teori motivasi Al Ghazali dan 

Abaraham Maslow terhadap Pendidikan Agama Islam. Relevansinya dapat terlihat 

pada Tujuan Pendidikan Agama Islam melalui konsep ubudiyah dan khalifah dan 

metode Pendidikan Islam yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, 

di antaranya metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, metode 

praktik, demonstrasi, permainan, metode targhib dan tarhib, metode kooperatif 

dan PAKEM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
1
 

Menurut Suparlan Suhartono dalam bukunya Filsafat Pendidikan, 

menyatakan bahwa pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. 

Pendidikan berlangsung di segala jenis, bentuk dan tingkat lingkungan hidup 

yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada di dalam 

diri individu. Dengan kegiatan pembelajaran yang seperti itu, individu 

mampu mengubah dan mengembangkan diri menjadi semakin dewasa, 

cerdas, matang. Jadi singkatnya, pendidikan merupakan sistem proses 

perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan dan pendatangan diri.
2
 

Pendidikan di Indonesia memiliki beberapa tujuan pendidikan yang 

ingin dicapai. Tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 tahun 2003 Bab 

II pasal 3 yang menegaskan bahwa: “Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

                                                           
1
 Uu Tentang Standar Nasional Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 

2
 Suparlan Suhartono, Filsafat Pendidikan. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 79-80. 
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cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta  

bertanggung jawab”. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka 

pendidikan membutuhkan adanya proses pembelajaran.  

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Proses pembelajaran memiliki banyak faktor yang berpengaruh di 

dalamnya. Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

dapat kita bedakan menjadi tiga macam: Faktor internal (faktor dari dalam 

siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa, Faktor eksternal 

(faktor dari luar siswa) yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa dan Faktor 

pendekatan belajar (approach to learning) yakni jenis upaya belajar siswa 

yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran.
3
 

Pendidikan Agama Islam disekolah bertujuan untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang agama 

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah swt, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

                                                           
3
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya 1995), hal. 132. 
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berbangsa dan bernegara. Namun kenyataannya materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kurang diminati siswa, juga Pendidikan Agama Islam di 

sekolah-sekolah umum sangat terbatas sehingga tujuan Pendidikan Agama 

Islam di sekolah sulit untuk dicapai, dan ini menjadi salah satu penyebab 

menurunnya nilai prestasi Pendidikan Agama Islam.
4
 

Penyebab lain menurunnya nilai prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Siswa mungkin tidak 

senang pada pelajaran atau pada gurunya, mungkin sakit, lapar atau problem 

pribadi lainnya. Hal ini berarti pada diri siswa tidak terjadi perubahan energi, 

tidak terangsang afeksinya untuk melakukan sesuatu karena tidak memiliki 

tujuan atau kebutuhan belajar.
5
 

Motivasi adalah salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya 

dalam proses pembelajaran. Motivasi termasuk dalam kategori faktor internal 

(faktor yang berasal dari dalam siswa) yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi 

pelajar dan kreatifitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi 

ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan 

membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. 

Dalam pendekatan proses belajar, motivasi diduga sangat erat 

hubungannya dengan prestasi. Jika motivasi siswa timbul dari dalam dirinya 

sendiri maka hal itu akan menjadi pendorong yang kuat bagi dirinya dalam 

belajar, dan pada tahap berikutnya akan berakibat pada prestasi yang akan 

                                                           
4
 http://masdarkholifah.blogspot.com/2010/09/kurangnya-motivasi-siswa-pada-mata.html, 

diakses pada tanggal 20 Desember 2014. 
5
 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 239. 

http://masdarkholifah.blogspot.com/2010/09/kurangnya-motivasi-siswa-pada-mata.html
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dicapainya, karena motivasi itu merupakan “serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi tertentu sehingga seseorang tersebut mau dan ingin 

melakukan sesuatu dan bila ia tidak suka maka akan berusaha meniadakan 

atau mengeluarkan persaan tidak sukanya itu”.
6
 

Motivasi adalah salah satu prasyarat yang amat penting dalam belajar. 

Gedung dibuat, guru disediakan, alat belajar lengkap, dengan harapan supaya 

siswa masuk sekolah dengan bersemangat. Tetapi semua itu akan sia-sia, jika 

siswa tidak ada motivasi untuk belajar.
7
 Motivasi merupakan salah satu faktor 

terjadinya perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Tanpa motivasi, 

minat siswa tidak akan timbul, sehingga kebutuhan yang mendasar tidak akan 

terpenuhi, yang menyebabkan perbuatan belajar tidak akan terjadi secara 

efektif. 

Para ahli psikologi mengemukakan teori-teorinya tentang motivasi. Di 

antara teori motivasi yang dikemukakan adalah teori aktualisasi diri yang 

pertama kali dikemukakan oleh Carl Rogers dan kemudian dikembangkan 

oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow ini dianggap sebagai tokoh 

madzhab ketiga dari aliran psikologi yang melakukan penelitan dengan cara 

meneliti orang-orang yang sehat sebagai obyeknya. 

Abraham Maslow, seorang tokoh perkembangan psikologi 

humanistik, mengemukakan cara yang menarik untuk mengklasifikasikan 

motif manusia. Maslow menyusun hirarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan 

                                                           
6
 A. M. Sardiman, interaksi dan motivasi belajar mengajar (jakarta: CV. Rajawali, 1990), 

hal. 75. 
7
 Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 

329. 
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biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan 

menjadi penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi.
8
 

Manusia dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat 

sama untuk seluruh spesies, tidak berubah, dan berasal dari sumber genetis 

atau naluriah. Ini merupakan konsep fundamental unik dari pendirian teoritis 

Maslow. Kebutuhan-kebutuhan itu juga bersifat psikologis, bukan semata-

mata kebutuhan fisiologis.
9
 

Selain itu, suatu konsep baru tentang teori motivasi Islam adalah teori 

motivasi yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Karya keilmuan Al Ghazali 

dapat dikonstruksikan sebagai sebuah proses teorisasi ilmu yang memiliki 

karakter ilmiah, bukan sebagai wacana agama belaka, karena karya-karya Al 

Ghazali bisa diinterpretasikan dan diaktualisasikan untuk kepentingan yang 

lebih luas. Hal demikian termasuk dalam kepentingan di bidang pendidikan, 

khususnya ketika memahami teori motivasi belajar. 

Perspektif Al Ghazali dalam motivasi didasarkan pada bukunya Ihya 

Ulumuddin, khususnya dalam pembahasan khauf wa raja‟ (takut dan harap). 

Menurut Al Ghazali, konsep motivasi adalah perasaan takut dan harap 

sebagai sarana pendakian untuk mendekatkan diri kepada Allah menuju setiap 

peringkat yang terpuji. Sikap berharap kepada Allah dan takut kepadaNya 

                                                           
8
 Rita L. Atkinson & Richard C Atkison, Pengantar Psikologi (Jakarta: Erlangga, 1982), 

hal. 54. 
9
 Frank G. Goble, Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow (Yogyakarta: 

Kanisius, 1987), hal.70. 
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adalah tingkatan bagi para penempuh jalan menuju Allah dan kondisi bagi 

para pencari ilmu.
10

 

Berangkat dari deskripsi diatas, penulis sangat tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut terkait pemikiran Al Ghazali dan 

Abraham Maslow, dengan mengangkat fokus penelitian pada teori motivasi 

yang keduanya memiliki ciri khas pemikiran tersendiri. Serta penulis ingin 

mengungkap tentang perbedaan dan persamaan dari teori motivasi yang 

disumbang oleh kedua tokoh tersebut, sekaligus dapat menemukan 

relevansinya terhadap dunia pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam 

dari teori motivasi tersebut. 

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Abaraham Maslow dan Al 

Ghazali memiliki relevansi yang layak dipertimbangkan untuk 

diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam Pendidikan Agama Islam. 

Dalam Pendidikan Agama Islam terdapat empat unsur yang harus 

diperhatikan. Keempat unsur tersebut adalah tujuan, metode, materi dan 

evaluasi. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil dua unsur 

Pendidikan Agama Islam yang akan dicari relevansinya dengan teori motivasi 

Abaraham Maslow dan Al Ghazali, dua unsur yang diambil oleh penulis 

adalah tujuan dan metode Pendidikan Agama Islam. Pemilihan dua unsur ini 

dipertimbangkan karena penerapan teori motivasi yang dikemukakan Al 

Ghazali dan Abraham Maslow dalam pembelajaran memiliki relevansi 

dengan aspek tujuan dan metode, yakni upaya peserta didik dalam mencapai 

                                                           
10

 Imam Ghazali,  Ringkasan Ihya‟ „Ulumuddin, (Jakarta: Sahara Publishers, 2013), hal. 

427. 
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keberhasilannya membutuhkan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan 

tersebut, dari sinilah penulis ingin mencari relevansi teori motivasi Al Ghazali 

dan Abraham Maslow terhadap tujuan dan metode pembelajaran yang dapat 

memotivasi peserta didik. 

Dari sinilah penulis mengadakan penelitian pustaka dengan judul 

“Studi Komparasi Teori Motivasi Belajar Al Ghazali dan Abraham Maslow 

Serta Relevansinya Terhadap  Pendidikan Agama Islam”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana teori motivasi Al Ghazali dan Abraham Maslow?  

2. Bagaimana perbandingan teori motivasi Al Ghazali dan Abraham 

Maslow? 

3. Apa relevansi teori motivasi Al Ghazali dan Abraham Maslow  terhadap  

Pendidikan Agama Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan teori motivasi Al Ghazali dan Abraham Maslow. 

b. Untuk memahami serta membandingkan persamaan dan perbedaan 

teori motivasi Al Ghazali dan Abraham Maslow. 
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c. Untuk menemukan relevansi dari teori motivasi Al Ghazali dan 

Abraham Maslow terhadap Pendidikan Agama Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Memberikan kontribusi positif dan wawasan dalam upaya 

mencapai keberhasilan pendidikan dengan teori motivasi. 

2) Menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang pendidikan. 

b. Secara Praktis 

1) Dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi untuk 

meningkatkan motivasi dalam dunia pendidikan. 

2) Dapat memberikan inspirasi dan referensi untuk penelitian 

pendidikan yang sejenis. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian 

khususnya skripsi dan jurnal penelitian, penulis menemukan penelitian yang 

memfokuskan penelitian tentang pemikiran Al Ghazali dan Abraham Maslow 

dan juga penelitian tentang motivasi. Berikut beberapa penelitian terdahulu 

yang akan digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam penelitian ini antara 

lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sulikha dengan judul “Studi 

Komparasi Antara Konsep Insan Kamil Menurut Al Ghazali Dan Konsep 

Kesempurnaan Manusia Menurut Abraham Maslow”. Skripsi Jurusan 

Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 
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Yogyakarta, 2004. Dalam skripsi ini membahas tentang komparasi konsep 

insan kamil meurut Al Ghazali dan konsep kesempurnaan manusia menurut 

Abraham Maslow.  Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa konsep insan 

kamil yang dikemukakan oleh Al Ghazali adalah seseorang yang telah 

memfungsikan keutamaan-keutamaan di dunia sebagai tujuan hidupnya, 

terutama keutamaan tertingginya yaitu mencapai ma‟rifatullah. Sedangkan 

konsep kesempurnaan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow 

yaitu manusia yang dapat mengaktualisasi diri untuk terus menggali potensi 

yang ada dalam dirinya.
11

 Penelitian ini mempunyai persamaan dan juga 

perbedaan dengan yang penulis teliti. Persamaan tersebut terlihat dari 

pemilihan kedua tokoh yang diteliti yaitu Al Ghazali dan Abraham Maslow 

dan yang membedakannya adalah pada pembahasan yang akan diteliti, skripsi 

ini mengangkat pembahasan tentang konsep insan kamil dan konsep 

kesempurnaan manusia sedangkan pembahasan yang akan penulis teliti yaitu 

tentang teori motivasi belajar yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Erma Masruroh dengan judul 

“Metode Reward And Punishment Sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII C MTs Negeri 

Ngemplak Sleman”. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Hasil 

penelitian motivasi belajar siswa dengan penerapan metode reward dan 

                                                           
11

 Sulikha, “Studi Komparasi Anatar Konsep Insan Kamil Menurut Al Ghazali Dan 

Konsep Kesempurnaan Manuisa Menurut Abraham Maslow”. Skripsi, Jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 
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punishment adalah: (1). banyaknya siswa yang semakin aktif menjawab 

pertanyaan dan maju ke depan kelas. (2) siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan baik. (3) siswa semakin semangat dalam mengerjakan tugas dari 

guru.
12

 Penelitian ini mempunyai persamaan dan juga perbedaan dengan yang 

penulis teliti. Persamaan tersebut terlihat pada pembahasan mengenai 

motivasi belajar dan yang membedakannya adalah fokus penelitiannya. 

Skripsi ini meneliti motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak 

kelas VIII C MTs Negeri Ngemplak Sleman dengan menggunakan metode 

reward dan punishment  sedangkan yang akan menjadi fokus penelitian yang 

digunakan penulis adalah teori motivasi dari tokoh terkemuka yaitu Al 

Ghazali dan Abraham Maslow. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Eko Wahid B. Dangan judul 

“Motivasi Dalam Kitab  „Izat An-Nasyiin Karya Mustafa Al- Gayalani Dan 

Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam”. Skripsi Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2012. Hasil analisia penelitiannya menyebutkan bahwa 

motivasi yang terdapat dalam kitab „izzat an-Nasyiin yaitu memiliki 

pengharapan yang tinggi, tidak mudah putus asa, mampu memotivasi diri, 

memiliki kepercayaan diri, tidak bersikap pasrah. Adapun implikasi terhadap 

Pendidikan Agama Islam secara umum dibagi menjadi tiga segmen utama 

yaitu dilihat dari tujuan, materi, dan metode yang digunakan oleh seorang 

                                                           
12 Masruroh, Erma, “Metode Reward And Punishment Sebagai Upaya Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII C MTs Negeri Ngemplak 

Sleman”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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pendidik, kesemuannya itu dimaksudkan agar dalam pembelajaran seorang 

pendidik bisa menanamkan motivasi pada siswa khususnya dalam Pendidikan 

Agam Islam.
13

 Penelitian ini mempunyai persamaan dan juga perbedaan 

dengan yang penulis teliti. Persamaan tersebut terlihat pada pembahasan 

mengenai motivasi dan yang membedakannya adalah fokus penelitiannya. 

Skripsi ini meneliti motivasi dalam kitab  „Izat An-Nasyiin karya Mustafa Al- 

Gayalani sedangkan yang akan menjadi fokus penelitian yang digunakan 

peneliti adalah teori motivasi dari tokoh terkemuka yaitu Al Ghazali dan 

Abraham Maslow. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Willson Gustiawan Dosen 

Politeknik Negeri Padang Jurusan Administrasi Niaga. Dalam jurnal 

Polibisnis, Volume 5 No. 1 April 2013. Dengan judul “Motivasi Karyawan 

Dalam Persepektif Islam”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa motivasi 

yang ditinjau dari dimensi rasa harap dan takut sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Al Ghazali perlu dipahami oleh karyawan pada organisasi 

berbasis syariah untuk memberi dorongan untuk berprestasi/beramal 

mengembangkan perbankan syariah sebagai syiar Islam. Dengan motivasi 

yang sedemikian, karyawan dapat mencapai tujuan (al ghayah) yaitu ridha 

Allah, sehingga mendapatkan keuntungan bukan saja di dunia tetapi juga di 

akhirat.
14

 Penelitian ini mempunyai persamaan dan juga perbedaan dengan 

                                                           
13

Wahid B, Eko, “Motivasi Dalam Kitab  „Izat An-Nasyiin Karya Mustafa Al- Gayalani 

Dan Implikaisnya Terhadap Pendidikan Agama Islam”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 

14
Gustiawan, Willson, “Motivasi Karyawan Dalam Persepektif Islam”. Dalam jurnal 

Polibisnis,Volume 5 No. 1 April 2013. 
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yang penulis teliti. Persamaan tersebut terlihat pada pembahasan yang akan 

diteliti yaitu tentang motivasi dan yang membedakannya adalah fokus 

penelitiannya. Dalam jurnal ini meneliti motivasi karyawan dalam perspektif 

Islam dengan mengangkat teori motivasi Al Ghazali yang diambil dari kitab 

Ihya‟ „Ulumuddin. Sedangkan yang akan menjadi fokus penelitian yang 

digunakan peneliti adalah teori motivasi dari tokoh terkemuka yaitu Al 

Ghazali dan Abraham Maslow serta membandingkan teori keduanya  untuk 

kemudian mencari relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan keempat penelitian di atas penulis telah memaparkan 

bagaimana persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian yang 

sudah ada, maka penelitian ini merupakan penelitian lanjutan sebagai 

pendukung penelitian yang sudah ada. 

E. Landasan Teori 

Untuk dapat menganalisis komparasi pemikiran al Ghazali dan 

Abraham Maslow tentang teori motivasi dan relevansinya terhadap dunia 

pendidikan. Penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut: 

1. Motivasi Belajar 

a. Pengertian motivasi 

Motivasi memiliki akar kata dari bahasa latin movere, yang 

berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan begitu, 
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memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorong 

sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak.
15

 

Abraham Maslow mendefinisikan motivasi adalah sesuatu 

yang bersifat konstan (tetap), tidak pernah berakhir, berfluktuasi dan 

bersifat kompleks, dan hal itu kebanyakan merupakan karakteristik 

universal pada setiap kegiatan organisme.
16

 

Motivasi pada dasarnya adalah suatu usaha untuk 

meningkatkan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, 

termasuk di dalamnya kegiatan belajar. Secara lebih khusus jika orang 

menyebutkan motivasi belajar yang dimaksudkan tentu segala sesuatu 

yang ditujukan untuk mendorong atau memberikan semangat kepada 

seseorang yang melakukan kegiatan belajar agar menjadi lebih giat 

lagi dalam belajarnya untuk memperoleh prestasi yang lebih baik lagi.  

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:  Motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan 

keadaan yang berasal dalam diri siswa sendiri yang dapat 

mendorongnya melakukan tindakan belajar. Termasuk dalam motivasi 

intrinsik siswa adalah perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya 

terhadap materi tersebut. Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan 

keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga 

                                                           
15

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), hal. 319. 
16

 Ibid., hal. 320. 
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mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Pujian dan hadiah, 

tata tertib sekolah, suri teladan orang tua, guru, merupakan contoh 

kongkret motivasi ekstrinsik yang dapat menolong siswa untuk 

belajar. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat 

internal maupun yang bersifat eksternal, akan menyebabkan kurang 

bersemangatnya siswa dalam melakukan proses pembelajaran materi-

materi pelajaran baik di sekolah  maupun  di rumah.
17

 

b. Fungsi motivasi 

Fungsi motivasi menurut Sadirman adalah sebagai berikut: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat. Artinya motivasi bisa dijadikan 

sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi 

dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang 

akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan 

menyisikan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut.
18

 

 

                                                           
17

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan ...., hal.137. 
18

 Abdul Majid, Startegi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 

309. 
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c. Prinsip-prinsip motivasi belajar 

Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar seperti dalam uraian 

berikut: 

1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar 

2) Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam 

belajar 

3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman 

4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar 

5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar 

6) Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar
19

 

d. Faktor yang mempengaruhi motivasi 

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Amir Daien Indrakusuma mengemukakan tiga hal yang dapat 

mempengaruhi motivasi intrinsik, yaitu: 

1) Adanya kebutuhan, pada hakekatnya semua tindakan yang dilakukan 

manusia adalah untuk memenuhi kebutuhannya. 

2) Adanya pengetahuan tentang kemajuannya sendiri. Dengan 

mengetahui kemajuan yang telah diperoleh, berupa kemajuan atau 

sebaliknya, sehingga siswa termotivasi untuk meningkatkan intensitas 

belajarnya agar prestasinya juga terus meningkat. 

                                                           
19

 Syaiful Bahri Djamarah,  Psikologi Belajar,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 155. 
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3) Adanya aspirasi atau cita-cita, aspirasi atau cita-cita dalam belajar 

merupakan tujuan hidup siswa, hal ini merupakan pendorong bagi 

seluruh kegiatan dan pendorong bagi belajarnya. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik 

juga ada tiga menurut Amir Daien Indrakusuma, yaitu: 

1) Ganjaran 

Ganjaran adalah alat pendidikan represif yang bersifat positif. 

Ganjaran diberikan kepada siswa yang telah menunjukkan hasil-hasil, 

baik dalam pendidikannya, kerajinannya, tingkah lakunya maupun 

prestasi belajarnya. 

2) Hukuman 

Hukuman adalah alat pendidikan yang tidak menyenangkan dan 

alat pendidikan yang bersifat negatif. Namun dapat juga menjadi alat 

untuk mendorong siswa agar giat belajar. 

3) Persaingan atau kompetisi 

Persaingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat 

mendorong kegiatan belajar siswa. Persaingan baik individu maupun 

kelompok dapat meningkatkan  motivasi belajar.
20

 

e. Teori-teori motivasi 

Banyak orang yang mencoba menjelaskan bagaimana teori 

motivasi. Berikut adalah beberapa diantaranya: 

 

                                                           
20

 Muhammad Fathurrohman & sulistyorini, Belajar Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: 

Teras, 2012), hal. 154. 
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1) Teori insentif 

Yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang akan bergerak 

atau mengambil tindakan karena ada insentif yang akan dia dapatkan. 

2) Dorongan biologis 

Termasuk didalamnya dorongan makan dan minum, saat ada 

sebuah pemicu atau rangsangan, tubuh kita akan bereaksi. Bisa 

dikatakan ini adalah dorongan fitrah atau bawaan kita sejak lahir untuk 

mempertahankan hidup dan keberlangsungan hidup. 

3) Teori hirarki kebutuhan 

Teori ini dikenalkan oleh Maslow sehingga kita mengenal 

hirarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyajikan alasan lebih lengkap 

dan bertingkat. Mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan 

keamanan, kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan penghargaan, 

sampai kebutuhan akan aktualisasi diri. 

4) Takut kehilangan dan kepuasan 

Teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua faktor yang 

memotivasi manusia, yaitu takut kehilangan dan demi kepuasan 

(terpenuhinya kebutuhan).  

5) Teori tujuan 

Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita 

memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa 
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seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi jika dia memiliki tujuan 

yang jelas.
21

 

2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian  

Istilah pendidikan, dalam bahasa inggris berarti “education”, 

kata ini berasal dari kata educate (mendidik), artinya memberi 

peningkatan, dan mengembangkan.
22

 Education juga memiliki akar 

dari bahasa Latin “educare”  yang diartikan sebagai pembimbing 

berkelanjutan (to lead forth). Jika diperluas, istilah tersebut 

mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi 

ke generasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia.
23

 

Menurut Permenag No 16 Tahun 2010, pendidikan agama 

adalah pendidikan  yang memberikan pengetahuan dan membentuk 

sikap, kepribadian dan keterampilan, dan keterampilan peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan. 

Dalam dunia Pendidikan Islam, istilah pendidikan berkisar 

pada konsep ta‟lim, tarbiyah, dan  ta‟dib. Para ahli pendidikan 

                                                           
21

 Muhammad Fathurrohman & sulistyorini, Belajar Dan Pembelajaran....,hal. 157. 
22

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru....,  hal 10. 
23

 Suparlan Suhartono, Filsafat Pendidikan...,hal. 76. 
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biasanya menyoroti istilah tersebut dari aspek perbedaan antara 

Tarbiyah dan Ta‟lim, atau antara pendidikan dan pengajaran.
24

  

Menurut Zakiyah Daradjat Pendidikan Islam itu lebih banyak 

ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam 

amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain, 

Pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi bersifat 

praktis. Oleh karena itu Pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan 

iman dan pendidikan amal.
25

 

Sementara Muhaimin mengartikannya sebagai upaya 

mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam (akidah, syariah, akhlak) 

dan nilai-nilainya agar menjadi way of life (pandangan dan sikap) 

hidup seseorang. Dalam pengertian ini, Pendidikan Agama Islam 

dapat berwujud segenap kegiatan yang dilakukan pendidik untuk 

membantu peserta didik dalam rangka menanamkan atau 

menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk 

dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap 

hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari.
26

 

b. Pendekatan dalam Pendidikan Agama Islam 

Dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam ada 

enam pendekatan yang digunakan, yaitu: 

                                                           
24

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam Di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 37. 
25

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidiksn Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 28. 
26

 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia 

Pendidikan, (Jakarta: PT . Raja Grafindo, 2006), hal. 5. 
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1) Pendekatan rasional, pendekatan yang digunakan adalah proses 

pembelajaran yang menekankan pada aspek penalaran. 

2) Pendekatan emosional, merupakan pendekkatan dengan cara 

menggugah perasaan peserta didik  dalam mengahayati perilaku 

yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. 

3) Pendekatan pengalaman, yakni memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil 

pengamalan ibadahnya. 

4) Pendekatan pembiasaan, memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

5) Pendekatan fungsional, yaitu menyajikan materi pokok dari segi 

manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

6) Pendekatan keteladanan, menjadikan figur guru, orang tua, petugas 

sekolah, serta anggota masyarakat sebagai cermin bagi peserta 

didik.
27

 

c. Tujuan Pendidikan Agam Islam 

Dalam berbagai literatur, tujuan Pendidikan Agama Islam 

tidak pernah lepas dari sisi tujuan hidup manusia. Misalnya 

Maragustam, merumuskannya kepada dua hal pokok, yaitu untuk 

menjadikan manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai ‟ubudiyyah 

dan sebagai khalifah guna memakmurkan jagat raya ini sesuai dengan 

                                                           
27

 Nazarudin, Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum, 

(Yogyakarta, Teras, 2007)., hal. 19-20. 
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apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, yakni dalam batas-batas 

takwa. Menurut Maragustam, manusia baru dapat menjalankan 

fungsinya sebagai „ubudiyyah dan khalifah apabila potensi-potensi 

dan kesiapan-kesiapannya dikembangkan menjadi kenyataan atau dari 

potensialitas menjadi aktualitas. Potensi-potensi itu antara lain 

dimensi material (jasmani) dan dimensi immaterial (akal, roh/hati, dan 

nafs). Keduanya dikembangkan secara seimbang agar manusia dapat 

menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah sesuai dengan 

garis-garis yang ditetapkan oleh Allah, baik dalam hal melaksanakan 

kebajikan maupun menghindari segala bentuk kemaksiatan.
28

 

d. Materi 

Istilah materi pendidikan adalah sebagai penggorganisir bidang 

ilmu pengetahuan yang membentuk basis aktivitas lembaga 

pendidikan, bidang-bidang ilmu pengetahuan ini satu dengan yang 

lainnya dipisah-pisahkan, namun merupakan satu kesatuan yang utuh 

dan terpadu. Materi pendidikan harus mengacu pada tujuan 

pendidikan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, materi pendidikan 

tidak boleh berdiri sendiri terlepas dari kontrol tujuan pendidikan. 

Materi Pendidikan Agama Islam, dalam pendidikan agama di 

sekolah sebagaimana yang tercakup dalam ajaran pokok Islam yaitu 

meliputi beberapa masalah: 
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1) Masalah aqidah (keimanan), bersifat i‟tiqad batin, mengajarkan ke-

Esaan Allah SWT sebagai tuhan yang mencipta, mengatur dan 

meniadakan alam ini. 

2) Masalah syariah (keislaman), berhubungan dengan amal lahir 

dalam rangka mentaati semua peraturan dan hukum Allah, guna 

mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan mengatur 

hidup dengan kehidupan manusia. 

3) Masalah akhlak (ihsan) yaitu suatu amalan yang bersifat pelengkap, 

penyempurna bagi kedua amal di atas dan mengajarkan tentang 

cara bergaul dengan sesama manusia. 

Dari ketiga kelompok ilmu di atas, kemudian dilengkapi 

dengan pembahasan dasar hukum islam yaitu al Qur‟an dan as-Sunnah 

serta ditambah dengan sejarah Islam (tarikh).
29

 

Dalam menyajikan  materi-materi  tersebut, seorang guru tidak 

boleh berhenti hanya pada aspek kognitifnya saja, tetapi yang lebih 

penting adalah bagaimana mengubah pengetahuan agama yang 

kognitif tersebut menjadi “makna” dan “nilai” spritual agama bersifat 

fungsional, dan bisa tertanam dalam jiwa siswa, selanjutnya dapat 

diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Metode 

Metode adalah suatu cara dan siasat dalam menyampaikan 

bahan pelajaran tertentu dari suatu mata pelajaran, agar siswa dapat 
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mengetahui, memahami, menggunakan dan dengan kata lain 

menguasai materi pelajaran tersebut.
30

 Metode pembelajaran 

merupakan cara atau jalan yang berfungsi sebagai alat yang digunakan 

dalam menyajikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Metode apapun yang digunakan dalam proses pembelajaran, 

yang perlu diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap 

prinsip-prinsip KBM (kegiatan belajar mengajar) serta berpusat pada 

anak didik. Pertama, gaya belajar (learning style) anak didik harus 

diperhatikan. kedua, belajar dengan menggunakan prinsip (learning by 

doing) agar anak memperoleh pengalaman yang nyata. Ketiga, 

mengembangkan kemampuan sosial (learning to live togetheri). 

Keempat, mengembangkan keingintahuan dan imajinasi, dengan 

memancing rasa ingin tahu anak didik dan juga memompa imajinasi 

mereka untuk berfikir kreatif dan kritis. Kelima, mengembangkan 

kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah.
31

 

Menurut Nasih Ulwan, terdapat beberapa metode atau langkah 

menanamkan nilai dalam rangka membentuk kepribadian yang islami. 

Metode tersebut dapat diklasifikaisikan menjadi lima macam, yaitu: 

1) Metode keteladanan, metode ini dapat menimbulkan terjadinya 

imitasi yang diikuti oleh identifikasi nilai-nilai kebaikan untuk 

dipilih dan dilakukan. 
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2) Metode kebiasaan, pendidikan  nilai memerlukan praktik nyata 

yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat menjadi kebiasaan dalam 

pola sikap dan perilaku sehari-hari. 

3) Metode nasihat, metode ini berperan dalam menunjukkan nilai 

kebaikan untuk selanjutnya dilaksanakan serta menunjukkan nilai 

kejahatan untuk dijauhi. Pemberian nasihat sama halnya menjadi 

proses sosialisasi bagi seorang anak. 

4) Metode pengawasan, yaitu cara mendampingi anak dalam 

membentuk nilai psikis dan sosial. Pengawasan ini berperan untuk 

mengetahui perkembangan atau kebiasaan anak. 

5) Metode hukuman, dalam hal ini diharapkan anak memiliki 

kesadaran untuk meninggalkan kejahatan dan kembali ke jalan 

yang sesuai dengan nilai-nilai islam.
32

 

Sedangkan menurut An-Nahlawi, metode-metode yang sesuai 

dengan al-Quran dan Hadis,
33

 yaitu: 

1) Metode dialog qurani dan nabawi 

Metode ini adalah metode percakapan silih berganti antara 

dua pihak atau lebih mengenai suatu topik dan sengaja diarahkan 

kepada satu tujuan yang dikehendaki 
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2) Metode kisah 

Metode kisah dapat membiaskan dampak psikologis dan 

edukatif yang baik, konstan, dan cenderung mendalam sampai 

kapan pun. Pendidikan melalui kisah-kisah tersebut dapat 

menggiring peserta didik pada kehangatan perasaan yang 

mendorong manusia untuk mengubah perilaku dan memperbaiki 

tekadnya selaras dengan tuntutan pengarahan dan pelajaran yang 

diambil dari kisah tersebut. 

3) Metode amtsal ( perumpamaan) 

Perumpamaan dapat merangsang kesan terhadap makna 

yang tersirat dalam perumpamaan tersebut. Dalam menggunakan 

perumpamaan harus logis dan mudah dimengerti sehingga 

pengertiannya tidak kabur atau hilang. 

4) Metode keteladanan 

Secara psikologis manusia memerlukan tokoh teladan 

dalam hidupnya. Keteladanan ada dua macam yaitu, tidak sengaja 

dan sengaja. Keteladanan yang tidak sengaja adalah keteladanan 

dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan dan sebagainya. 

Sedangkan keteladanan yang disengaja adalah keteladanan yang 

disertai penjelasan atau perintah agar meneladaninya. 

5) Metode aplikasi dan pengamalan 

Islam menuntut umatnya untuk mengarahkan segala 

perilaku, naluri dan pola kehidupan menuju perwujudan etika dan 
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syariat ilahiah secara nyata. Ilmu dapat bertambah dan semakin 

kuat jika diamalkan. Bertambahnya kekuatan ilmu itulah yang 

meruakan hakikat pendidikan agama islam yang mengarahkan 

peserta didik menjadi individu  yang stabil dan berakhlak mulia. 

6) Metode „ibrah (pelajaran) dan mau‟izah (peringatan) 

Metode ibrah bertujuan agar peserta didik dapat mengambil 

pelajaran dari kisah-kisah al quran sedangkan mau‟izah adalah 

metode memberikan nasehat dengan cara berulang kali 

mengingatkan agar meninggalkan kesan yang kuat bagi peserta 

didik. 

7) Metode targhib (membuat senang) dan tarhib (membuat takut) 

Targhib ditekankan agar melakukan kebaikan karena adanya 

janji kesenangan di akhirat sedangkan tarhib adalah ancaman dosa 

agar menjahui kejahatan. Kedua metode ini bersandar pada ajaran 

Allah bukan pada hukuman dan ganjaran duniawi. 

Banyak sekali metode yang dapat digunakan oleh seorang 

guru. Tidak ada metode yang baik maupun yang jelek karena semua 

metode mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam 

pembelajaran. 

f. Evaluasi 

 Evaluasi berguna untuk mengetahui keefektifan suatu 

pembelajaran dan mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah 
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dicapai. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan penilaian terhadap peserta 

didik dan balikan dalam memperbaiki program pembelajaran.
34

 

Prinsip-prinsip dasar evaluasi terdiri dari tiga yaitu, pertama, 

prinsip keseluruhan, yaitu harus dapat mengungkap aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik peserta didik. Kedua, prinsip 

kesinambungan, yaitu  evaluasi hasil  belajar harus dilakukan secara 

teratur dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Ketiga, 

prinsip obyektifitas, yaitu evaluasi belajar harus terhindar dari sifat 

subyektifitas.
35

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan strategi yang dianut dalam 

pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan 

yang dihadapi.
36

 Pada umumnya, metode penelitian menggambarkan tentang 

jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian/sumber penelitian, metode 

pengumpulan data, dan analisis data.
37

 Adapun uraian masing-masing 

komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kepustakaan 

(library Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 
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menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.
38

 Karena dalam proses 

penelitian dari awal sampai akhir penelitian, penulis menggunakan 

berbagai macam pustaka dan literatur yang relevan untuk menunjang 

penelitian dan untuk menjawab masalah yang diteliti. Pustaka yang 

digunakan dalam hal ini adalah dokumen-dokumen karya tulis dari kedua 

tokoh yakni Al Ghazali dan Abraham Maslow. Dan untuk menunjang 

pembahasan, penulis juga menggunakan dokumen-dokumen lainnya, 

seperti buku, jurnal, dan berbagai kaya ilmiah lainnya. Sedangkan jenis 

penelitian kepustakaan sendiri diartikan sebagai jenis penelitian yang 

berusaha menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan 

menjadikan “dunia teks” sebagai objek utama analisisnya.
39

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan 

psikologi. Pendekatan psikologi merupakan pendekatan yang 

menggunakan ilmu jiwa (psikologi) dalam penelitiannya, sedangkan 

psikologi itu sendiri merupakan disiplin ilmu yang mempelajari jiwa 

seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati.
40

Dalam penelitian 

ini, pendekatan psikologi penekanannya lebih diarahkan kepada keadaan 

motivasi sebagai motor penggerak yang dimunculkan dalam jiwa. 
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3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.
41

 Sumber data biasanya berbentuk dua macam, yaitu data 

primer dan data sekunder. Di antara kedua sumber data tersebut, sumber 

primer dipandang memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama 

(orisinil), dan diberi perioritas dalam pengumpulan data. Sedangkan data 

sekunder hanya bersifat sebagai pendukung atau penunjang data primer. 

Untuk lebih jelasnya, kedua sumber tersebut (primer maupun sekunder), 

penulis uraikan sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah data authentik atau data langsung dari tangan 

pertama tentang masalah yang diungkapkan.
42

 Data primer atau data 

yang diperioritaskan dalam penelitian ini bersumber dari buku yang 

ditulis oleh Al Ghazali dan Abraham Maslow sebagai karyanya. 

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian, anatara lain 

sebagai berikut: 

1) Kitab “Ihya Ulumuddin” pembahasan Khauf dan Raja‟. Karya Imam 

Al Ghazali 

2) Buku yang berjudul “Motivasi dan Kepribadian” karya Abraham 

Maslow. 
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b. Data sekunder  

Data sekunder atau data yang bersumber dari pihak lain yang 

biasanya berwujud data dokumentasi dan data laporan yang telah 

tersedia.
43

 Artinya, sejumlah dokumen tertentu yang merupakan hasil 

kajian maupun penelitian sebelumnya. Data sekunder sebagai data 

penunjang dalam penelitian setelah data primer. Adapun data sekunder 

yang dimaksud penulis antara lain sebagai berikut: 

1) Ringkasan Ihya‟ „Ulumuddin, karya Imam Al Ghazali. Alih bahasa: 

Ahmad Abdurraziq al-Bakri. 

2) Kitab Minhajul Abidin, karya Imam Al Ghazali. Alih bahasa: abul 

Hiyadh. 

3) Buku yang berjudul Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham 

Maslow, karya Frank G. Goble. 

4) Buku yang berjudul Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi:  Telaah 

Atas Pemikiran Psikologi Humanistik Abraham Maslow. Karya 

Hasyim Muhammad. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode 

dokumentasi, atau disebut juga studi dokumenter (documnetary study). 

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar, maupun elektronik. Studi dokumenter tidak hanya sekedar 
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mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-

kutipan, melainkan melaporkan hasil analisis terhadap dokumen-dokumen 

tersebut, bukan dokumen-dokumen mentah.
44

 Artinya penulis berhadapan 

langsung dengan berbagai dokumen. Dokumen tersebut diperoleh melalui 

penelusuran berbagai literatur, melalui buku-buku, jurnal dan karya ilmiah 

lainnya. 

Sebelum melakukan penelusuran, pada tahap awal penulis mencari 

sumber data. Pencarian sumber data diperioritaskan pada jenis data yang 

fokus dengan penelitian. Dalam hal ini adalah dokumen-dokumen Al 

Ghazali dan Abraham Maslow, dan buku-buku, dokumen-dokumen atau 

jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan. 

Pada tahap selanjutnya, setelah data-data ditemukan, penulis 

mengidentifikasi data temuan. Langkah ini dilakukan untuk menentukan 

sifat sumber data, apakah termasuk kategori sumber primer (utama) atau 

sumber sekunder (sumber penunjang). Dengan kata lain, penulis 

menentukan skala prioritas terhadap data temuan tersebut. Setelah 

menentukan skala prioritas, kemudian data dikaji secara teliti, seksama, 

dan obyektif, disertai dengan pencatatan-pencatatan dan pengkodean 

tehadap data. Hal ini dilakukan dengan tujuan utuk mempermudah dalam 

pengumpulan data, dan agar data tersebut akurat sesuai dengan fokus 

penelitian. 
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5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, 

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah 

fenomena memiliki nilai soasial, akademis, dan ilmiah
45

. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif-kualitatif. 

Analisis diskriptif merupakan analisis yang ditujukan untuk 

mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada
46

. 

Analisis diskriptif dalam penelitian kualitatif lebih memperhatikan 

karakteristik, kualitas, keterkaitan antarkegiatan
47

. Dalam analisis 

diskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan 

tertentu terhadap variable atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi 

pada variable, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek, komponen 

atau variable berjalan sebagaimana adanya
48

. Jenis analisis deskriptif yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif perbandingan 

(comparative). Analisis diarahkan pada penemuan persamaan dan 

perbedaan dalam perencanaan, pelaksanaan, faktor-faktor pendukung dan 

hasil. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur atau faktor-

faktor penting yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan tersebut
49

. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi dibagi kedalam 

tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal 
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terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Pada 

bagian awal ini menjadi landasan administratif dari seluruh proses penelitian. 

Bagian inti berisi empat bab, di antaranya sebagai berikut: 

BAB I merupakan bab Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 

I ini menjadi landasan teoritis dan metodologis untuk bab selanjutnya. 

BAB II yang merupakan penjelasan tentang biografi tokoh. Pada bab 

ini penulis mendeskripsikan riwayat hidup sang tokoh. Dalam bab ini penulis 

menjabarkannya dalam beberapa sub-bab yang dapat memperjelas materi 

kajian yang diteliti, yang meliputi kelahiran dan kehidupan masa kecil, 

perjalanan akademik, kiprah karir, dan karya-karya dari Al Ghazali dan 

Abraham Maslow serta sumbangan pemikirannya. 

BAB III yang merupakan bab inti. Dalam bab ini penulis memberikan 

analisis data penelitian ke dalam empat sub-bab. Pada sub-bab pertama 

penulis fokus pada pemikiran Al Ghazali tentang teori motivasi. pada sub-bab 

kedua penulis memfokuskan pada pemikiran Abraham Maslow tentang teori 

motivasi. pada sub-bab ketiga penulis melakukan studi komparasi untuk 

membandingkan teori motivasi yang dikemukakan oleh Al Ghazali dan 

Abraham Maslow. Selanjutnya pada sub-bab keempat penulis menganalisis 

hasil studi komparasi teori motivasi Al Ghazali dan Abraham Maslow serta 
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menemukan relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam. Bab ini menjadi 

penerapan langkah-langkah teoritis dan metodologis. 

BAB IV adalah bab Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari 

bab-bab sebelumnya, yang juga mencantumkan temuan penelitian, serta 

saran-saran dari pembahasan penelitian dan kata penutup. 

Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka 

sebagai rujukan yang digunakan dalam penelitian dan lampiran-lampiran 

yang terkait dengan penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada bagian akhir pembahasan penelitian dalam skripsi ini, peneliti  

akan mengambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini. 

Setelah menelaah pemikiran Al Ghazali dan Abaraham Maslow 

tentang motivasi belajar, dapat penulis simpulkan sebagai berikut. 

1. Al Ghazali dan Abraham Maslow memiliki teori motivasi yang dapat 

direlevansikan dengan motivasi belajar. Teori motivasi yang 

dikemukakan oleh Al Ghazali adalah konsep raja’ dan khauf, konsep 

ini disampaikan dalam kitabnya, yaitu Ihya Ulumuddin dan Minhajul 

Abidin, yang keduanya memiliki tujuan motivasi yaitu untuk 

memotivasi mendekat dan memotivasi menjauh, yakni mendekat 

terhadap hal yang diharapkan dan menjauh dari hal yang ditakutkan. 

Sedangkan Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhannya 

menawarkan tingkatan kebutuhan dasar manusia yang dapat 

memotivasi manusia untuk melakukakan kegiatan yang dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya. 

2. Komparasi dari teori motivasi Al Ghazali serta memiliki persamaan 

perbedaan dan memiliki persamaan dan kelebihan. Hasil komparasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Persamaan : Subjek penelitian yang keduanya gunakan 

mengambil contoh dari orang-orang yang sehat, sukses dan 

shaleh. Memiliki tujuan akhir yang sama, keduanya sama-sama 
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bertujuan untuk mencapai keinginan tertinggi, yaitu aktualisasi 

diri, nafsul mutmainnah dan khusnul khatimah. Memiliki 

pengaruh yang signifikan untuk memotivasi manusia, yakni 

sebagai cambuk motivasi dan mendorong terjadinya tingkah laku. 

b. Perbedaan : Sifat teori, Al Ghazali menawarkan pemikiran yang 

lebih mengarah kepada teosentris. Sedangkan teori yang 

dikemukakan Maslow menawarkan pemikiran yang lebih 

mengarah kepada antroposentris. Fokus teori, Al Ghazali lebih 

menekankan pada urusan hati yaitu rasa raja’ dan khauf. 

Sedangkan Maslow lebih menekankan pada kebutuhan dasar. 

Fungsi motivasi, Al Ghazali hanya memunculkan apa yang 

diharapkannya dan berusaha tidak memunculkan apa yang 

ditakutkannya. Sedangkan Maslow memotivasi manusia untuk 

memenuhi semua kebutuhannya. 

c. Kelebihan: Al Ghazali : pertama, teori motivasi raja’ dan khauf  

tertulis dalam banyak ayat dalam Al quran. Kedua, raja’ dan 

khauf menjadikan seleksi agar manusia selalu di jalan yang baik 

dan benar. Abraham Maslow: pertama, aspek kebutuhan yang 

diangkat pada diri manusia menyeluruh. kedua, teori kebutuhan 

manusia yang dirumuskan juga dihasilkan dengan cara meneliti 

manusia yang sehat dan sukses, 

d. Kelemahan : Al Ghazali : teori yang dikemukakan tidak 

antroposentris, Abraham Maslow : terfokus pada permasalahan 
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yang ada pada diri manusia, sehingga hanya bersifat 

antroposentris tidak teosentris.  

3. Relevansi teori Al Ghazali dan Abraham Maslow terhadap 

Pendidikan Agama Islam dapat terlihat dari kesesuaiannya dengan 

memotivasi peserta didik untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama 

Islam dan dalam proses pembelajaran dengan pemilihan metode 

yang sesuai. Tujuan pendidikan agama Islam harus menyesuaikan 

dengan motivasi peserta didik sehingga peserta didik sangat 

termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan pendidikan 

Agam Islam yang penulis angkat dalam skripsi ini, menawarkan 

tujuan yang relevan dengan pemenuhan motivasi dari teori Al 

Ghazali dan Abraham Maslow. Metode pendidikan yang ditawarkan 

juga memiliki relevansi dengan pemenuhan motivasi dari teori Al 

Ghazali dan Abraham Maslow, di antaranya adalah: metode 

ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode kerja 

kelompok, metode praktik, metode demonstrasi, metode permainan, 

metode targhib dan tarhib, serta penulis menambahkan metode 

kooperatif dan PAKEM, pengambilan metode ini didasari dengan 

kesesuaian metode tersebut dengan teori motivasi Al Ghazali dan 

Abraham Maslow. 
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B. Saran 

Dari beberapa kesimpulan di atas maka perlu kiranya penelitian 

memberikan saran yang bersifat konstruktif bagi dunia pendidikan 

khususnya pendidikan agama Islam. 

1. Pendidikan sudah seharusnya memperhatikan kondisi peserta didik dan 

motivasi belajar peserta didik, agar proses belajar mengajar berjalan 

lancar, dan proses transfer ilmu berjalan dengan baik. 

2. Seorang pendidik harus bisa menempatkan dirinya dengan baik dan 

menciptakan suasana belajar dalam keadaan kondusif, efektif,  

menyenangkan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. 

3. Untuk membantu memotivasi siswa, hendaknya guru selalu 

mengingatkan peserta didik tentang tujuan dari Pendidikan Agama 

Islam yang harus dicapai. 

4. Dalam proses pembelajaran hendaklah memilih metode-metode yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik, metode yang kreatif, metode 

yang dapat mengaktifkan siswa, dan metode yang dapat menjadikan 

proses pembelajaran di kelas menyenangkan dan lebih hidup, sehingga 

peserta didik termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga kemudian peserta didik dapat memiliki 

semangat untuk meningkatkan prestasinya. 

5. Metode-metode yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, dapat 

dipakai dalam pembelajaran dengan cara penggabungan metode 

dengan tujuan agar lebih efektif dan variatif. 
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 Aspek Al Ghazali Maslow Klarifikasi 

Persamaan 

Subjek 

penelitian 
Orang shaleh 

 Orang yang 

sehat secara 

psikologis 

 Orang yang 

mengaktualisa

sikan diri 

Al Ghazali dan Abraham Maslow memilih subjek 

penelitian dari teorinya menggunakan orang-orang 

shaleh, yang sehat secara psikologis dan 

mengaktualisasikan dirinya, yakni orang-orang yang 

sukses. 

Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan 

contoh orang-orang shaleh yang bersikap raja’ dan khauf 

dalam dua sub bab khusus pada pembahasan bab raja’ 

dan khauf, yakni pembahasan para nabi, sahabat, tabiin, 

para ulama dan orang-orang shaleh laiinnya.  

Abraham Maslow dalam penelitiannya memilih orang-

orang yang sehat secara psikologis dan 

mengaktualisasikan dirinya untuk dijadikan subjek 

penelitian sehingga menghasilkan data yang relevan. 

Tujuan akhir 
Nafsul 

Mutmainnah 
Aktualisasi diri 

Teori motivasi Al  Ghazali dan Abraham Maslow 

memiliki tujuan akhir yakni nafsul mutmainnah dan 

aktualisasi diri yang dapat kita tarik kesimpulan dengan 

tujuan puncak atau tujuan yang paling kahir yang 

Tabel 1.Analisis Komparatif 



diinginkan oleh orang-orang. 

Pengaruh 

 Memotivasi 

 mendorong 

munculnya 

tingkah laku 

 Memotiva 

 mendorong 

munculnya 

tingkah laku 

teori motivasi Al Ghazali menimbulkan dorongan pada 

diri manusia untuk melakukan suatu perbuatan dengan 

adanya harapan dan atau rasa takut, begitupun dengan 

teori motivasi Abraham Maslow yang menimbulkan 

dorongan pada diri manusia untuk memunculkan tingkah 

laku yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Perbedaan 

Sifat Teosentris Antroposentris 

Teroi Al Ghazali menawarkan konsep raja’ dan khauf 

yang bersifat teosentris, yang meliputi aspek ketuhanan 

dan keimanan.  

Teori Abraham Maslow lebih mengarah kepada 

antroposentris dimana seluruh teorinya mengutamakan 

urusan yang berhubungan dengan manusia itu sendiri dari 

yang fisiologis sampai ke psikologis. 

Fokus 

Urusan Hati 

(akhlak 

mahmudah/munjiy

at) 

 Kebutuhan 

dasar 

 Kebutuhan 

kognitif 

Teori motivasi Al Ghazali lebih menekankan urusan hati, 

yakni akhlak yang terpuji dimana dengan raja’ dan khauf 

manusia dapat berada dalam amalan taat dan berada pada 

jalan yang lurus karena mempertimbangkan baik dan 

buruk segala sesuatunya. 



 Kebutuhan 

estetik 

Teori motivasi Abraham Maslow menekankan pada 

kebutuhan yang harus dipenuhi manusia meliputi 

kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan fisiologis, rasa 

aman, cinta dan memiliki, harga diri dan aktualisasi diri 

serta penambahan dua kebutuhan di luar kebutuhan dasar 

yakni kebutuhan kognitif dan estetik. Manusia didorong 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Fungsi 
Mendekat dan 

menjauh 

Memenuhi 

kebutuhan 

Al Ghazali dengan teori motivasi raja’ dan khauf 

memiliki fungsi untuk memotivasi manusia untuk 

mendekat atau menjauh yakni manusia diberikan pilihan 

untuk menyeleksi perbuatan berdasarkan apa yang 

diharapkannya dan apa yang ditakutkannya. 

Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhannya 

memiliki fungsi untuk memotivasi manusia mendorong 

tingkah laku yang dapat memenhui kebutuhan-

kebutuhannya. 

Kelebihan 

Raja’ dan khauf 

menjadikan 

manusia selalu 

Menyeluruh 

Fisiologis dan 

psikologis 

Al Ghazali dengan teori motivasi raja’ dan khauf 

memotivasi manusia untuk mendekat atau menjauh yakni 

manusia diberikan pilihan untuk menyeleksi perbuatan 



berada dalam 

koridor yang benar 

berdasarkan apa yang diharapkannya dan apa yang 

ditakutkannya sehingga manusia selalu berada dalam 

koridor yang benar. 

Abraham Maslow dengan teori kebutuhannya memiliki 

kelebihan yakni teorinya menyeluruh memperhatikan 

kebutuhan yang dimiliki manusia yakni aspek fisiologis 

dan psikologis. 

Penelitian 

menggunakan 

orang yang shaleh 

Penelitian 

menggunakan 

orang yang sehat 

dan sukses 

Al Ghazali dan Abraham Maslow memilih subjek 

penelitian dari teorinya menggunakan orang-orang 

shaleh, yang sehat secara psikologis dan 

mengaktualisasikan dirinya, yakni orang-orang yang 

sukses. 

Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan 

contoh orang-orang shaleh yang bersikap raja’ dan khauf 

dalam dua sub bab khusus pada pembahasan bab raja’ 

dan khauf, yakni pembahasan para nabi, sahabat, tabiin, 

para ulama dan orang-orang shaleh laiinnya.  

Abraham Maslow dalam penelitiannya memilih orang-

orang yang sehat secara psikologis dan 



 

mengaktualisasikan dirinya untuk dijadikan subjek 

penelitian sehingga menghasilkan data yang relevan. 

Kelemahan 

Tidak 

antroposentris 
Tidak teosentris 

Teroi Al Ghazali menawarkan konsep raja’ dan khauf 

yang bersifat teosentris, yang meliputi aspek ketuhanan 

dan keimanan. Tidak teoposentris. 

Teori Abraham Maslow lebih mengarah kepada 

antroposentris dimana seluruh teorinya mengutamakan 

urusan yang berhubungan dengan manusia itu sendiri 

dari yang fisiologis sampai ke psikologis dan tidak 

teosentris 

Sulit, 

membutuhkan 

kehati-hatian 

Menekankan 

konsistensi yang 

bisa saja tidak 

terjadi 

Raja’ dan khauf Al Ghazali, berada dalam dua sisi yang 

berbahaya yakni merasa aman dari murka Allah dan 

merasa putus asa dari rahmat Allah, sehingga 

membutuhka kehati-hatian. 

Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhannya 

menekankan konsistensi yang bisa saja tidak terjadi pada 

kasus beberapa golongan manusia. 



DIAGRAM HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW 
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