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ABSTRAK 

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PERSPEKTIF  

ABUDDIN NATA 

OLEH 

BAGAS BAYU AJI 

      Pendidikan Islam dewasa ini tengah menjadi studi perbincangan dan perhatian 

masyarakat, bangsa, dan negara, karena Pendidikan Islam saat ini masih 

dipertanyakan mutu dan kualitasnya, kredibilitasnya, dan eksistensinya dalam 

membangun sumber daya manusia yang benar-benar unggul secara IMTAQ 

maupun IPTEKnya dengan memiliki bekal kompetensi, akhlakul karimah, dan 

keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam bidang kehidupan sehingga 

mencapai tujuan akhirnya yakni membangun peradaban Islam yang kaffah dan 

madani yang benar-benar kuat dan kokoh karena dibangun dari akarnya sehingga 

Pendidikan Islam menjadi Rahmatan Lil Alamin yang dapat menerangi aspek-

aspek dan komponen-komponen kehidupan lainnya. 

      Hal itu sejalan dengan konsep Pendidikan Islam yang ditelaah dari pemikiran 

Abuddin Nata yang dikaji dan dianalisis pada penelitian Skripsi ini. Konsep 

Pendidikan Islam Menurut Perspektif Abuddin Nata secara garis besar merupakan 

Pendidikan Islam yang bersifat humanis multikultural yakni memaksimalkan 

potensi dan kemampuan akal, rasa, dan keterampilan diri manusia sebagai mahluk 

yang mulia dan sempurna penciptaannya dengan tetap bensandar dan berpijak 

kepada landasan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijtihad dengan model integralistik-

konvergensi, yakni memadukan konsep landasan tersebut dengan konteks 

sktruktural dan kultural pendidikan yang berciri khas keagamaan Islam sehingga 

akan bermuara pada satu tujuan yakni mendayagunakan fitrah dan potensi 

manusia dalam pembangunan umat yang unggul, madani, dan berkemajuan. 

       Dalam skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dianalisa dari berbagai macam 

sumber dan referensi baik yang sifatnya primer maupun sekunder. Selain itu juga 

dibahas mengenai relevansi pemikirannya dengan kondisi pada era kontemporer 

sesuai Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku saat ini yang secara umum 

tergambar dari 3 (tiga) fokus penelitian skripsi ini yakni konsep hakikat, konsep 

landasan (dasar, tujuan, dan prinsip), dan konsep proses belajar mengajar dalam 

pendidikan Islam. Serta dalam analisanya Pendidikan Islam itu sendiri memiliki 3 

(tiga) kedudukan inti dalam Sisdiknas yakni Pendidikan Islam sebagai 

lembaga/madrasah, Pendidikan Islam sebagai mata pembelajaran, dan Pendidikan 

Islam sebagai nilai-nilai aktualisasi Pancasila, UUD 1945, dan Norma-norma 

yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

Kata Kunci: Konsep, Pendidikan Islam, Abuddin Nata. 
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MOTTO 

 

                     

     

Artinya :  

“(Dia) Yang menjadikan kematian dan (juga) kehidupan, supaya (Allah) 

menguji kamu atau siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan 

Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” (QS. Al-Mulk : 2).
1
 

 

“Menangkanlah Duniamu Dengan Perangai Iman, Ilmu, dan Amal 

Shalehmu, Taklukanlah Akhiratmu Dengan Perangkai Tasbihmu”. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010). 
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PERSEMBAHAN 

 

 

       Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kekuatan, keberkahan 

yang selalu kita rasakan setiap saatnya. Dengan Rahmat, Ridha, dan Kasih 

Sayang-Nya, kita masih tetap hidup diatas alam semesta yang 

menghamparkan lautan ilmu dan pengetahuan, sehingga dengan semua itu 

tidak ada alasan bagi kita untuk senantiasa memperteguh keimanan dan 

ketaqwaan kita kepadaNya, La Haula Wala Quwata Illa Billah. 

        Shalawat teriring salam tidak lupa juga selalu kita sanjungkan kepada 

manusia mulia sepanjang masa, manusia biasa yang menjadikan umatnya 

yang terbaik Disisi-Nya, manusia yang menjadikan rahmat bagi semesta 

alam, yang hingga detik ini masih bisa kita rasakan manisnya iman dan 

Islam, yakni Baginda Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi umatnya 

yang senantiasa meneladani jejak langkahnya hingga kelak mendapatkan 

Syafaatnya di yaumil akhir nanti. 

            Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ku persembahkan 

skripsi ini kepada orang-orang yang tidak pernah lelah mencintai, 

menemani, mensupport, mendoakan, hingga memberikan makna semangat 

hidup untuk tidak mudah menyerah yang pada akhirnya membangun 

pribadi saya hingga diri ini sadar harus terus belajar lebih baik lagi lebih 

giat lagi dan lebih keras lagi setiap waktunya diantaranya: 
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1. Ayahanda tercinta Suyadi Priyo Darsono yang telah menjadi orang tua 

terbaik, Superhero sejati yang tidak pernah terlihat lelah mendidik dan 

membesarkan saya, hingga sukses belajar di perguruan tinggi ini. 

2. Alm. Ibunda tercinta Sri Lestari yang telah menjadi orang tua yang luar 

biasa, wanita tangguh sepanjang masa yang ku kenal, berkatmu aku 

terlahir menjadi buah hati kesayangamu dan kebanggaanmu, semoga ini 

menjadi kado terindah, meskipun Ibu kini telah tenang di Syurga-Nya. 

3. Untuk Kakak dan Mbakku tersayang Dwi Indriyati dan Danu Indra 

Saputra serta adikku tercinta Rizky Riyan Rahmatan yang selalu 

menemani hari-hari saya dan menjadi keluarga cemara di rumah sekaligus 

keluarga besar penulis Trah Mbah Lasimin & Trah Mbah Kariyem yang 

telah mendukung serta mendoakan penulis dari tempat yang berjauhan 

tetapi tetap terjalin komunikasi cinta. 

4. Untuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 

Lampung yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman 

hidup yang berharga bagi penulis selama di bangku perkuliahan. 
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RIWAYAT HIDUP 

 

     Peneliti bernama lengkap Bagas Bayu Aji, lahir di Bandar Lampung 3 Juni 

1998, anak ketiga dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Suyadi Priyo 

Darsono dan ibundanya bernama Sri Lestari (Alm). Peneliti memiliki tiga 

saudara kandung yakni Dwi Indriyati, A.Md, Danu Indra Saputra, dan Rizky 

Riyan Rahmatan. 

     Peneliti memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Raden Intan Jualang 

Raya, kemudian melanjutkan di SDN 1 Kupang Raya yang lulus pada tahun 

2010, selanjutnya meneruskan di jenjang SLTP di SMP Taman Siswa Teluk 

Betung yang lulus pada tahun 2013, setelah itu melanjutkan di jenjang SLTA 

di SMAS Tamansiswa Teluk Betung Bandar Lampung yang lulus pada tahun 

2016. Selepas tamat, peneliti langsung melanjutkan pendidikannya ke jenjang 

perguruan tinggi (S1) yang diterima di jalur UMPTKIN di jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung angkatan 2016. 

     Peneliti memiliki beragam pengalaman dan aktivitas organisasi 

diantaranya sebagai Dewan Pembina ROHIS SMA Tamansiswa Telukbetung 

(2017-2019), Ketua Umum Rohani Islam SMAS Tamansiswa Telukbetung 

(2014-2015), Wakil Ketua Umum Jurnalistik Gerdatama SMAS Tamansiswa 

Telukbetung (2014-2015), Ketua Bidang Kerohanian & Ketaqwaan 

OSIS/PPTS SMAS Tamansiswa Telukbetung (2014-2015), Ketua Bidang 

Kajian Intelektual Mahasiswa UKMF-IBROH FTK (2019), Pengurus Palang 

Merah Remaja (PMR) SMAS Tamansiswa Telukbetung (2014-2016), 
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Pengurus Anggota Pramuka SMAS Tamansiswa Telukbetung (2014-2016), 

Staff Ahli Bidang K3PU UKM Bapinda (2020), Staff Ahli Bidang Humas 

Forum Kerjasama Alumni Rohis (2018-2020), Pengurus Forum Mahasiswa 

Penerima Beasiswa UIN Raden Intan Lampng (2018-2020), dan tergabung 

dalam berbagai macam kegiatan Komunitas Muslim dan Kepemudaan 

lainnya. 

      Selain itu peneliti pernah meraih berbagai macam prestasi diantaranya 

sebagai lulusan terbaik SMP Tamansiswa Telukbetung, lulusan terbaik 

SMAS Tamansiswa Telukbetung, Juara IV Lomba LCT Bahasa Indonesia 

Tingkat Provinsi (SMA/SMK/MA sederajat), Juara II Lomba Mading Kreasi 

Tingkat Provinsi (SMA/SMK/MA sederajat), Juara II Lomba Cipta Baca 

Puisi Tema “Dakwah” Tingkat Provinsi Antar Mahasiswa Lampung, Finalis 

20 besar Lomba Cipta Puisi “Ibu” Tingkat Nasional, dan Mahasiswa 

Penerima Beasiswa Cendikia Baznas (BCB) UIN Raden Intan Lampung. 

      Pada tahun 2019 peneliti mengikuti program KKN (Kuliah Kerja Nyata) 

di Desa Sido Rahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur 

selama kurang lebih 40 hari, selanjutnya mengikuti kegiatan PPL (Praktik 

Pengalaman Lapangan) kurang lebih selama 50 hari di SMP Negeri 25 

Bandar Lampung. Dan alhamdulillah pada akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan perkuliahannya pada tanggal 20 Mei 2020 yang lulus 

mendapatkan predikat Cumloade dengan IPK. 3.93 selama 3,8 tahun. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

     Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, sehingga dengan semua 

itu penulis sangat bersyukur karena telah diberikan kelapangan dan 

kelancaran dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini guna memenuhi 

syarat-syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung dengan judul “Konsep Pendidikan Islam 

Menurut Perspektif Abuddin Nata”. 

 

     Shalawat teriring salam juga selalu terlimpah curahkan kepada suri 

tauladan kita, manusia biasa yang karena kebiasaannya beliau menjadi 

mahluk yang mulia dan luar biasa, yakni Baginda Rasulullah SAW, 

beserta keluarganya, sahabatnya, para thabi’in hingga kita sebagai umat 

tercintanya mendapatkan syafaat dan pertolongannya di Yaumil Akhir 

nanti, Aamiin Yaa Rabbal Alamin. 

 

     Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak mungkin 

tanpa ada tantangan ataupun hambatan-hambatan yang mewarnainya, hal 

tersebut merupakan batu kerikil yang mampu mendewasakan diri kita 

untuk terus berusaha mencoba memperbaikinya serta memupuk rasa 
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optimis untuk tidak menyerah dengan keadaan begitu saja, karena setiap 

proses yang kita lalui secara tanpa sadar akan membentuk karakter dan 

kepribadian kita untuk lebih baik sebelum nantinya dapat diamalkan 

kebermanfaatannya di dunia luar kampus yang lebih luas kedepannya. 

 

     Selain itu peneliti juga dalam penyelesaian skripsi ini mengucapkan 

banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moril maupun 

materil serta arahan, saran, masukan, partisipasi, dan motivasi yang tentu 

itu semua menjadi faktor pendorong dari berbagai pihak diantaranya: 

 

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya. 

2. Drs. Sa’idy, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Prodi PAI yang telah menjadi 

pionir dan panutan sekaligus pemimpin Prodi yang selalu 

memfasilitasi mahasiswa/mahasiswinya untuk terus berprestasi 

khususnya dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam. 

3. Dr. Rijal Firdaos, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan PAI sekaligus 

sebagai Pembimbing Akademik (PA) 1 yang telah membimbing saya 

menyelesaikan tugas akhirnya ini tanpa lelah dan tanpa pamrih, serta 

menjadi panutan terbaik yang disegani banyak mahasiswa. 

4. Agus Faisal Asyha, M.Pd.I. selaku Pembimbing Akademik (PA) 2 

yang juga telah membimbing saya semaksimal mungkin dalam 

menyelesaikan tugas akhirnya ini dengan penuh kesabaran, ketulusan, 

keikhlasan, dan kesungguhan yang luar biasa. 
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5. Jajaran Para Dosen, Teknisi, dan Staff di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan terkhusus Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Raden 

Intan Lampung telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bekal 

pengalaman yang mudah-mudahan dapat diimplementasikan oleh saya 

di kemudian hari serta telah banyak membantu baik secara 

administrasi maupun manajerial kampus lainnya selama perkuliahan. 

6. Seluruh civitas akademika UIN Raden Intan Lampung yang telah 

mengajarkan banyak hal untuk lebih mencintai dan menjunjung tinggi 

Almamater “Kampus Hijau” yang In Syaa Allah nantinya benar-benar 

menjadi kampus rujukan terbaik dan kampus unggulan percontohan. 

7. Semua guru/murabbi/ustadz saya yang telah mendidik, membimbing, 

dan membina dengan berbagai keilmuannya sejak kecil hinggga 

dewasa kini, semoga Allah melalapangkan Rahmat dan KaruniaNya. 

8. Seluruh keluarga besar saya dan semua sahabat-sahabat terbaik yang 

pernah mengenal dan mewaranai hidup saya khususnya rekan-rekan 

seperjuangan PAI angkatan 2016 terkhusus Kelas L, rekan-rekan KKN 

2019 Kelompok 5 Desa Sido Rahayu Waway Karya Lamtim, rekan-

rekan PPL 2019 Kelompok 58 di SMPN 25 Bandar Lampung, rekan-

rekan UKM Bapinda, rekan-rekan UKMF IBROH-FTK, rekan-rekan 

ADK (Aktivis Dakwah Kampus) Angkatan 2016, rekan-rekan FKAR 

(Forum Kerjasama Alumni Rohis) dan Keluarga Besar Dakwah 

Sekolah, rekan-rekan Pengurus ROTASI (Rohis SMAS Tamansiswa 

Telukbetung), rekan-rekan Keluarga Besar Alumni PPTS/OSIS dan 
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PMR SMA/SMK Tamansiswa Telukbetung, rekan-rekan Beasiswa 

Cendikia Baznas UIN Raden Intan Lampung, rekan-rekan komunitas 

muslim lainnya yang pernah aktif saya ikuti seperti dari Yuk Hijrah 

Lampung, Yuk Ngaji Lampung, Brotherfillah Lampung, ODOJ (One 

Day One Juz) Lampung, Mahasiswa Pecinta Al-Qur’an Lampung, 

KUTUB (Komunitas Cinta Tahajud dan Pejuang Subuh) Lampung, 

Komunitas Investor 212 Mart Lampung, Sahabat Hijrah Lampung, 

Alumni Rohis Bandar Lampung, dan rekan-rekan serta pihak-pihak 

lainnya yang turut membantu dengan penuh cinta dan keikhlasan tanpa 

bisa disebutkan satu persatu semoga tidak mengurangi esensinya. 

 

     Maka dari itu, peneliti dengan segala keterbatasan menyadari 

bahwasannya skripsi penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, 

kesalahan, bahkan ketidaksempurnaan, oleh karena itu peneliti dengan 

keterbukaan hati sangat menunggu saran, kritik, dan masukan dari 

berbagai pihak untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Semoga 

skripsi penelitian ini nantinya dapat berguna dan bermanfaat secara 

teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang memerlukan bahan 

referensi penelitian. Serta dapat menjadi amal Ibadah yang diterima 

Disisi-Nya sebagai bagian dari ilmu yang yang bermanfaat, dan 

terakhir kepada Allah SWT saya memohon Ampunan, Keberkahan, 

Keridhoan, dan CintaNya, Aamiin Yaa Rabbal Alamin. 
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Wallahu Muwafiq Ila Aqwamit Thariq 

Billahi Sabilil Haq 

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

     Bandar Lampung, 1 April 2020 

     Penulis 

 

     Bagas Bayu Aji 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dan pemaknaan dalam 

memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa 

istilah ditinjau dari judulnya. Skripsi ini berjudul “Konsep Pendidikan Islam 

Menurut Perspektif Abuddin Nata”. 

1. Konsep 

Konsep adalah ide atau gagasan yang diabstrakkan dari peristiwa yang 

konkret. Atau konsep juga berarti suatu rancangan, tatanan, atau hakikat 

tentang sesuatu hal yang tersusun sistematis.
1
 

2. Pendidikan Islam 

Yang dimaksud pendidikan Islam secara umum merupakan suatu usaha 

bimbingan yang dilakukan kepada anak/peserta didik pada masa 

pertumbuhan dan perkembangannya agar mampu memiliki kepribadian 

dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya.
2
 

3. Perspektif 

Perspektif dapat diartikan sebagai tinjauan atau sudut pandang atau 

pendapat seseorang tentang suatu teori maupun pengetahuan untuk dapat 

diamati, diselidiki, dipelajari, atau juga dikembangkan. 

 

                                                           
1
 http://zonareferensi.com/arti-kata-konsep/  

2
 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Sinar Pustaka, 

2009), Edisi Revisi, Cet. III, h. 12-13. 

http://zonareferensi.com/arti-kata-konsep/


2 
 

4. Abuddin Nata 

     Abuddin Nata merupakan tokoh pembaharuan pendidikan di Indonesia 

khususnya yang mendalami bidang Pendidikan Islam. Abuddin Nata lahir 

di Bogor Desa Cibuntu, 2 Agustus 1954. Beliau kini menjadi seorang guru 

besar Filsafat dan Sejarah Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, Dekan Fakultas Dirasat 

Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan menjadi pengajar di 

beberapa universitas atau perguruan tinggi. Pemikiran beliau tentang 

Pendidikan Islam telah banyak dituangkan dalam berbagai macam sumber 

literatur yang dapat digali pemahamannya serta menarik untuk diteliti dan 

dianalisis guna menjadi khazanah keilmuan sesuai perkembangan zaman 

khususnya keilmuan mengenai pendidikan Islam itu sendiri. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

     Adapun yang menjadi alasan atau rasionalisasi penulis memilih dan tertarik 

untuk menulis judul skripsi ini yakni sebagai berikut : 

1. Penulis ingin mengetahui dan menganalisis konsep pendidikan Islam dan 

unsur-unsur yang ideal di dalamnya untuk diaplikasikan di masa kini dari 

tinjauan tokoh pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki 

kajian dan karya literatur yang telah dihasilkannya. 

2. Penulis mengangkat tokoh Abuddin Nata karena dinilai sebagai guru besar 

ilmu pendidikan Islam yang dianggap telah memiliki sumbangsih ilmu 

pengetahuan untuk dunia pendidikan khususnya ranah pendidikan Agama 

Islam yang menjadi corak pemikiran utamanya. 
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3. Penulis mengangkat judul ini untuk dapat dijadikan suatu referensi 

keilmuan dalam perkembangan dunia pendidikan keislaman yang berada 

di tengah arus modernisasi dan perkembangan zaman dengan segala 

macam dinamika dan paradigma yang mewarnai sistem pendidikan 

nasional saat ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting bagi semua 

kalangan, serta memiliki daya tarik tersendiri untuk terus dikaji secara lebih 

mendalam dan komprehensif, serta selalu hangat untuk dibicarakan. Hal ini 

karena pendidikan Islam berperan untuk membina manusia secara utuh 

(kaffah) dan seimbang (tawazun) antara duniawi dan ukhrawi. Pendidikan 

sebagai usaha pengembangan pribadi manusia baik dalam aspek rohaniah 

maupun jasmaniah yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus hingga 

akhir hayat.
3
  

     Pendidikan tidak saja penting bagi individual, tetapi juga penting untuk 

membentuk tatanan kehidupan secara kolektif. Hal ini dalam rangka 

membangun pondasi jalan yang kokoh menuju terwujudnya masyarakat yang 

makmur, madani, dan sejahtera. Bila suatu bangsa tidak memperdulikan 

pembangunan sentral di sektor pendidikan  secara serius dan berkelanjutan, 

maka mudah diprediksi dalam jangka panjang akan mengalami kemiskinan 

dan keterbelakangan mental dan moral. Dengan pendidikan, kita akan 

                                                           
3
 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet. VI, Edisi 

Revisi, h. 14. 
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memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat atau menciptakan 

generasi yang mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka atau dengan 

kata lain pendidikan sebenarnya dipahami sebagai rangkaian usaha 

pembaharuan dan pada dasarnya pendidikan tidak mengenal adanya perbedaan 

serta hadir mewarnai segela bentuk keragaman. 

     Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek 

kehidupan, baik duniawi dan juga ukhrawi. Salah satu ajaran tersebut adalah 

mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan pendidikan dalam kehidupannya. 

Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa ada tiga kata yang sering 

digunakan yakni at-tarbiyah, at-ta’lim, dan at-tardhib, ketiga kata tersebut 

memiliki makna yang saling berkaitan untuk mengartikan pendidikan dalam 

Islam yang berarti menjaga, membina, membimbing, dan memelihara manusia 

sesuai jalannya.
4
 

     Penulis mengutip pernyataan dari hasil seminar pendidikan Islam seluruh 

Indonesia tahun 1960 yang mengatakan bahwa “Pendidikan Islam merupakan 

usaha bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran 

Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan 

mengawasi berlakunya semua ajaran Islam”. Dari pengertian tersebut dapat 

diartikan bahwa di dalam proses pendidikan Islam terdapat usaha 

mempengaruhi jiwa anak/peserta didik melalui proses yang berlangsung 

setingkat demi setingkat menuju kepada arah kebahagiaan, yaitu menanamkan 

keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah serta menegakkan kebenaran 

                                                           
4
 Muzzayin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Edisi 

Revisi, h. 12. 
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sehingga terbentuklah manusia yang berkepribadian dan berbudi pekerti luhur 

sesuai ajaran dan landasan Islam yang telah ditetapkan”.
5
 

     Islam memandang pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan 

harus dikedepankan dalam kehidupan dan mewajibkan umatnya untuk 

menuntut ilmu pengetahuan sesuai syariat dan ketentuannya seperti dalil 

perintah atau landasan keagamaan mengenai pentingnya pendidikan dibawah 

ini ditinjau dari Al-Qur’an dan As-Sunnah : 

  

                     

                    

                     
 

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan (QS. Al-Mujadilah : 11).
6
 

 

     Selain itu ada hadits yang memerintahkan tentang pentingnya pendidikan 

dan menuntut Ilmu diantaranya : 

 طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمةٍ                         
 

Artinya : “Menuntut Ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim” (HR. 

Ibnu Majah). 

 

َل اهللُ َلُه ِبِه َطرِيْ ًقا ِإََل اْْلَنَّةِ        َمْن َسَلَك َطرِيْ ًقا يَ ْلَتِمُس ِفْيِه ِعْلًما، َسهَّ
Artinya : “Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, 

Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim). 

                                                           
5
 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2012), h. 23. 

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 

2010), h. 434. 
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     Dari dalil perintah tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Islam sangat 

memperhatikan tentang pentingnya pendidikan dan mencari ilmu 

pengetahuan bagi setiap umatnya yang tentunya akan berguna dan bermanfaat 

apabila mampu diamalkan setiap masanya. Selain itu Islam juga memberikan 

jalan kemudahan dan balasan keberkahan bagi siapa saja yang berniat dan 

bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan menuju kesuksesan dengan 

berbekal pendidikan (ilmu pengetahuan). 

     Ada sebuah hadits yang Artinya : ”Barang siapa yang menghendaki 

kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang 

menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan 

barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”. 

(HR. Tirmidzi). 

      Menurut UU RI. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan dan 

keterampilan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara”.
7
 

      

 

                                                           
7
 Tim Penyusun, UU SISDIKNAS No. 20 Th. 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3. 
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     Selain itu Islam memandang pendidikan mampu menjadi Rahmat bagi 

alam semesta yang kebermanfaatannya tanpa memandang suku, agama, ras, 

budaya, bahasa, dan golongan, selama pendidikannya itu dapat menajalankan 

3 proses utama yakni : 

1) Proses Internalisasi Pendidikan sebagai nilai, keyakinan, pengetahuan 

sesuai dengan kemampuan dan pemahaman seseorang  (subyektif), 

2) Proses Eksternaliasi, dimana pendidikan diwujudkan dalam sikap, 

tindakan, dan perilaku yang sesuai dengan norma dan keyakinannya, 

3) Proses Objektifikasi, dengan pertimbangan kognitif dan budaya 

pendidikan akan melahirkan kriteria-kriteria kemasyarakatan yang 

berilmu pengetahuan dan santun dalam merealisasikannya, sehingga 

mampu memberi manfaat dan kemaslahatan  kepada yang lain, tanpa 

mengganggu hak asasinya dan mampu berdampingan guna mewujudkan 

kesejahteraan bersama.
8
 

     Upaya untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas selalu 

diupayakan. Masyarakat mulai menyadari arti pentingnya pendidikan bagi 

mereka. Karena pendidikan merupakan tolak ukur seseorang memiliki 

kapasitas dan integritas maupun karakter yang lebih baik dalam berhubungan 

antar sesama. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan memberi hasil 

dimasyarakat lebih dianggap bermakna daripada yang lain. Oleh sebab itu 

sekolah atau madrasah menjadi tempat yang layak untuk mendapatkan 

pendidikan yang tidak hanya mentransfer teori namun harus ada pendidikan 

                                                           
8
 Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda Karya, 2012), Cet. VII, 

Edisi Revisi, h. 34. 
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karakter/nilai (transfer of value) juga untuk membentuk tatanan masyarakat 

yang bermoral, sehingga perlu menata pembelajaran yang efektif dan 

bermutu, untuk itu dibutuhkan desain pendidikan yang jelas dan 

berkelanjutan serta tentunya berkualitas khususnya dalam cakupan ranah 

pendidikan Islam.
9
 

     Akibat adanya perkembangan zaman di dunia pendidikan nasional, 

dewasa ini mempengaruhi adanya perubahan sosial yang begitu cepat terjadi, 

sementara kualitas dari sumber daya manusianya itu sendiri amat menurun 

dengan stigma menghilangkan karakter atau jiwa dari suatu pendidikan itu 

sendiri. Berkembangnya persoalan kebangsaan seperti sekarang ini dan 

melunturnya karakteristik kebangsaan, salah satu hal yang mempengaruhinya 

adalah karena melemahnya peran pendidikan dalam membangun moralitas 

dan mentalitas bangsa, termasuk dalam hal fungsi pendidikan keagamaan. 

Padahal, peran pendidikan keagamaan dilintas sejarah bangsa sudah terbukti 

sebagai pembangun karakteristik bangsa pada mulanya. Oleh karena itu, 

pendidikan keagamaan tidak boleh diabaikan dalam membawa visi dan misi 

masa depan bangsa yang penuh pembaharuan. 

     Pendidikan keagamaan merupakan sarana pembangun mentalitas, social, 

dan jati diri anak bangsa di negara yang dengan ciri khas penduduk 

berkeagamaan ini. Keterabaian dalam membenahi pendidikan keagamaan ini 

telah nyata melahirkan tatanan masyarakat yang rapuh, sekuler, dan 

mengalami distorsi yang akan merugikan cita-cita bangsa kedepannya. 

                                                           
9
 Asmaun Sahlan, Desain Pendidikan Keagamaan & Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: 

Media Ar-Ruzz, 2016), h. 7. 
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Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sumber 

daya manusia yang andal, terampil, dan kompetitif, serta memiliki nilai guna 

di tengah perkembangan zaman ini dan pendidikan harus mampu mencetak 

generasi yang berkualitas dan berintegritas dalam menghadapi tantangan-

tantangan perubahan yang terjadi setiap waktunya.
10

 

     Di zaman yang modern ini, pendidikan adalah sesuatu yang wajib kita 

miliki untuk mengarungi derasnya ombak dari berbagai terpaan angin 

ancaman yang masuk secara cepat. Tanpa adanya pendidikan terkhusus yang 

sifatnya keagamaan yang kita miliki, maka tentu diri kita akan mudah 

terjerumus dalam era globalisasi yang negatif. Untuk mengantisipasinya, mau 

tidak mau kita sebagai manusia yang mempunyai bekal fitrah dan potensi 

sebagai Karunia-Nya harus dapat memanfaatkannya secara optimal untuk 

memilih dan mengembangkan jalan pendidikan sebagai pelindung dan filtrasi 

penguat dari arus modernisasi yang terus mempengaruhi segala lini 

kehidupan. 

     Pendidikan Islam dengan beragam sistem dan tingkatannya dari waktu-ke 

waktu senantiasa mengalami tantangan. Berbagai kemajuan maupun 

ketertinggalan pendidikan Islam telah dialami dalam ruang waktu sejarah 

yang telah dilaluinya. Antara lain, salah satunya disebabkan kemampuan 

dalam menjawab berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi. 

 

                                                           
10

 Silvia Hanani, Sosiologi Pendidikan Kebangsaan, (Yogyakarta: Media Ar-Ruzz, 2016), 

h. 15. 
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     Tantangan pendidikan Islam saat ini jauh berbeda dengan tantangan 

pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat pada zaman klasik dan 

pertengahan, baik secara eksternal maupun internal. Tantangan pendidikan di 

zaman klasik dan pertengahan cukup dirasa berat, namun secara psikologis 

dan ideologis lebih mudah diatasi. Secara internal, umat Islam pada zaman 

klasik masih segar, artinya hubungan mereka dengan sumber ajaran Islam 

masih sangatlah erat dan dekat, serta semangat berijtihad dalam berjuang 

memajukan ajaran Islam fii sabilillah sangatlah kuat. Secara eksternal, umat 

Islam masih belum mampu menghadapi ancaman yang serius dari negara-

negara lain yang sudah maju. 

     Tantangan pendidikan Islam kontemporer ini lebih kompleks untuk kita 

hadapi, mulai dari menghadapi pertarungan ideologi, pertarungan sumber 

daya manusia, pertarungan fasilitas dan teknologi, dan pertarungan input, 

proses, serta output pendidikan Islam yang dihasilkan untuk berbagai macam 

pembaharuan dan kebutuhan kedepannya. Akan tetapi, dengan tantangan 

yang dihadapi pendidikan Islam tersebut telah melahirkan paradigma baru 

dalam dunia pendidikan yang melibatkan berbagai macam komponen di 

dalamnya seperti visi dan misi, tujuan, dasar landasan, kurikulum, proses 

belajar dan mengajar, pendidik dan peserta didik, manajemen, media, sarana 

dan prasarana, kelembagaan, evaluasi dan supervisi, dan masih banyak ruang 

lingkup lainnya.
11

 

                                                           
11

 Imam Machali, Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi, (Yogyakarta: Al-Bana 

Press, 2014), Edisi Revisi, Cet. II,  h. 24. 
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     Pendidikan kini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Termasuk 

pendidikan Islam, dengan pengalamannya yang panjang, seharusnya mampu 

memberikan pemecahan masalah yang tepat atas berbagai macam tantangan 

tersebut. Pendidikan Islam harus berkeyakinan dan optimis dapat 

menciptakan generasi yang unggul secara intelektual, keimanan, ketaqwaan, 

dan kepribadian yang berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-

Qur’an dan As-Sunnah, memiliki komitmen etos kerja yang tinggi, 

manajemen yang jelas, terarah, dan sistematis, infrastruktur yang kuat dengan 

sumber dana yang memadai, dan memiliki kemampuan menguasai tonggak 

peradaban umat dan bangsa yang cerdas, terampil, dan bijaksana baik secara 

struktural maupun multikultural. 

     Pendidikan Islam adalah sebuah sarana  untuk menyiapkan masyarakat 

muslim yang benar-benar mengerti tentang ajaran Islam. Di sini para pendidik 

muslim mempunyai satu kewajiban dan tanggung jawab untuk 

menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada anak didiknya, baik melalui 

pendidikan informal, formal, maupun non formal. Pendidikan Islam berbeda 

dengan pendidikan yang lain. Pendidikan Islam lebih mengedepankan nilai-

nilai keislaman dan tertuju pada terbentuknya manusia yang berakhlakul 

karimah serta taat dan tunduk kepada Allah semata. Sedangkan pendidikan 

selain Islam, tidak terlalu memprioritaskan pada unsur-unsur dan nilai-nilai 

keislaman, yang menjadi prioritas hanyalah pemenuhan kebutuhan inderawi 

semata. Pendidikan Islam ke depan harus lebih memprioritaskan kepada ilmu 
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terapan yang sifatnya aplikatif, bukan saja dalam ilmu-ilmu agama akan tetapi 

juga dalam bidang teknologi dan pengembangan IPTEK.
12

 

     Islam bukanlah agama sekuler yang memisahkan urusan agama dan dunia. 

Dalam Islam, agama mendasari aktivitas dunia, dan aktivitas dunia dapat 

menopang pelaksanaan ajaran agama. Islam bukan hanya sekedar mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana yang terdapat pada agama 

lain, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan 

manusia dengan mahluk lain atau alam semesta. Islam adalah agama yang 

ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi 

Muhammad SAW sebagai Ar-Rasul. Islam pada hakikatnya, membawa 

ajaran-ajaran yang bukan hanya mengatur satu segi, tetapi mengenai berbagai 

segi kehidupan manusia. Sumber utama dari ajaran-ajaran yang mengambil 

berbagai aspek itu ialah Al-Qur`an dan As-Sunnah.
13

 

     Perubahan orientasi pendidikan Islam harus dilakukan yaitu “bukan hanya 

bagaimana membuat manusia sibuk mengurusi dan memuliakan Tuhan 

dengan melupakan eksistensinya, tetapi bagaimana memuliakan Tuhan 

dengan sibuk memuliakan manusia dengan eksistensinya di dunia ini”. 

Artinya, bagaimana pendidikan Islam harus mampu mengembangkan potensi 

manusia seoptimal mungkin sehingga menghasilkan manusia yang 

memahami eksistensinya dan dapat mengelola dan memanfaatkan dunia 

sesuai dengan kemampuannya. 

                                                           
12

 Ibid, 77 
13

 Anwar Rasyid, Dinamika Baru Pendidikan Islam, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 

2013), Cet. IV, h. 43. 
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     Dengan dasar ini, maka pendidikan Islam harus di desain untuk dapat 

mengakomodasi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kebutuhan 

manusia, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, teknologi, 

seni serta budaya, sehingga mampu melahirkan manusia yang berkualitas, 

andal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, unggul dalam 

moral yang di dasarkan pada nilai-nilai ilahiah sebagai produk pendidikan 

Islam. Dengan kata lain pendidikan dalam hal ini pendidikan Islam, akan 

menghasilkan ilmuan yang tidak hanya unggul dalam ilmu sains akan tetapi 

juga ilmuan yang tahu posisinya sebagai khalifah di muka bumi, yang 

bertakwa kepada Allah SWT, serta menjalankan apa yang diperintah dan 

menjauhkan apa yang dilarang oleh-Nya.
14

 

     Ada banyak tokoh cendikiawan muslim yang telah memberikan 

sumbangsih karya dan pemikirannya untuk kemajuan dan perkembangan 

dunia pendidikan Islam saat ini, salah satunya yakni Abuddin Nata. 

     Kajian atas pemikiran Abuddin Nata, dimaksudkan sebagai upaya 

pencarian pemikiran alternatif bagi pengembangan dan pembaharuan dunia 

pendidikan Islam yang digali dari khazanah intelektual Islam itu sendiri. Hal 

ini sangat diperlukan mengingat dunia Islam telah lama mengalami stagnasi 

dalam pengembangan keilmuan dalam berbagai bidang dan lini kehidupan, 

utamanya di bidang pengetahuan dan keagamaan yang secara konsepsi dapat 

menjadi menjadi satu kesatuan disiplin keilmuan. 

                                                           
14

 Ismail Thaib, Pandangan dan Filosofi Pendidikan Islam Masa Kini, (Yogyakarta: 

Genta Press Media, 2015) Cet. II,  h. 76. 
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     Dalam penulisan karya ilmiah ini, ada pola kerangka berpikir yang 

dilakukan dalam membangun konsepsi pendidikan Islam ke arah 

pembaharuan yang disesuaikan dengan sistem pendidikan nasional yang 

relevansi saat ini, yakni dengan mengkaji kembali wasiat dan peninggalan 

pemikiran para tokoh-tokoh cendikiawan muslim waktu lampau, dan 

kemudian mengadopsi konsep-konsep baru perihal pendidikan Islam yang 

telah berkembang untuk ditelaah relevasinya dan diaplikasikan di era 

kontemporer saat ini khususnya di Indonesia. 

     Berangkat dari kerangka pikir diatas, maka penulis mencoba memaparkan 

sedikit tentang pandangan Abuddin Nata mengenai konsep pendidikan Islam 

dengan beberapa fokus batasan analisa masalahnya dan relevasinya pada 

Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini akan dikaji dan diuraikan tentang 

beberapa komponen utama dalam Pendidikan Islam menurut Abuddin Nata 

sehingga dapat menjadi konsep yang harus dipersiapkan dalam membangun 

pendidikan Islam yang sedang berkembang saat ini dan menggali hubungan 

relevansinya dengan Sistem Pendidikan Nasional yang sedang berjalan saat 

ini, sehingga konsep tersebut dapat benar-benar dipertimbangkan untuk 

segera diimplementasikan sesuai gambaran pendidikan di Indonesia dewasa 

ini yang bernuansa sosio-multikultural. 

     Berangkat dari latar belakang dan sebab-sebab diatas, hal ini mendorong 

penulis untuk melakukan penilitian untuk mencari pola hubungan dan 

implikatif antara Konsep Pendidikan Islam dalam Pandangan Abuddin Nata 

dan relevasinya terhadap Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku saat ini, 
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sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi bahan referensi keilmuan yang 

lebih relevan, berkualitas, dan berkapasitas untuk terus diteliti, dianalisa, 

dikaji, dipertimbangkan, dan menjadi ladang sumbangsih keilmuan secara 

berkelanjutan. 

     Maka penelitian ini diberi judul “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 

MENURUT PERSPEKTIF ABUDDIN NATA”. 

 

D. Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah-masalah 

yang terkait dengan hal tersebut dapat di identifikasi sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa tantangan dalam perkembangan dunia pendidikan Islam 

dewasa ini yang memerlukan kajian-kajian dari berbagai sudut pandang 

tokoh pembaharuan pendidikan Islam yang nantinya dapat dijadikan 

referensi dalam pemecahan masalahnya. 

2. Pendidikan Islam memerlukan adanya sumbangsih ide-ide, karya, gagasan, 

konsepsi, ataupun sistematika dari berbagai macam sumber literatur untuk 

membangun grand desain Pendidikan Islam yang efektif diaplikasikan 

pada saat ini yang tentunya sesuai implementasi sistem pendidikan 

nasional sehingga bukan sekedar menjadi teori. 

3. Konsep pendidikan Islam haruslah disusun berdasarkan semangat 

reformulasi dan rekonstruksi yang lebih dinamis serta kreatif yang 

tentunya berhubungan erat dengan adanya kesadaran pembangunan umat 

yang terdidik & berkarakter dengan menyeimbangkan aspek duniawi dan 

ukhrawi (IPTEK dan IMTAQ). 
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4. Konsep pendidikan Islam yang diperjuangkan para tokoh pendidikan Islam 

secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yakni : a) Dasar 

dan landasan pendidikan Islam; b) Sistem keilmuan dan pembelajaran 

yang berada pada pendidikan Islam; c) Kegunaan (pengamalan) dan tujuan 

(arah) pengembangan pendidikan Islam.
15

 

 

E. Fokus Masalah 

Permasalahan tentang konsep Pendidikan Islam merupakan suatu 

problematika yang amat luas dan kompleks. Maka oleh karena itu, untuk 

menghindari melebarnya permasalahan pada pembahasan ini, maka dibuatlah 

batasan/fokus masalah pokok penelitian yang akan dibahas dalam kajian 

skripsi ini yakni sebagai berikut : 

1. Konsep Pendidikan Islam yang digali dari tinjauan tokoh Abuddin Nata 

yang menjadi titik fokus untuk dikaji dan dianalisa yakni 3 (tiga) hal 

sebagai berikut: 

a. Konsep Hakikat Pendidikan Islam 

b. Konsep Dasar, Tujuan, dan Prinsip Penyelengaraan Pendidikan Islam 

c. Konsep Proses Belajar Mengajar dalam Pendidikan Islam. 

2. Selain itu juga penulis akan menganalisa hubungan relevansi konsep 

Pendidikan Islam menurut Perspektif Abuddin Nata tersebut pada Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang berlaku saat ini. 

 

                                                           
15

 Azyumardi Azra, Modernisasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Surya Kencana Press, 

2016), Cet. III, h.33. 
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F. Rumusan Masalah 

     Dengan adanya pembatasan masalah yang telah disusun diatas, maka dapat 

dikemukakan beberapa rumusan masalah untuk mempermudah mengulas 

pembahasan kajian skripsi ini, yakni sebagai berikut : 

1. Apa saja Konsep Pendidikan Islam menurut Perspektif Abuddin Nata yang 

ingin dikaji dan dianalisa? 

2. Bagaimana relevansi Konsep Pendidikan Islam menurut Perspektif 

Abuddin Nata dengan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)? 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penilitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami kajian dan analisa dari Konsep 

Pendidikan Islam menurut Perspektif Abuddin Nata. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja relevansi Konsep 

Pendidikan Islam menurut Perspektif Abuddin Nata dengan implementasi 

pada Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

     Selain itu, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan manfaat ataupun kegunaan baik pada tatanan teoritik maupun 

praktis diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini akan ditemukan analisa Konsep-

Konsep Pendidikan Islam tinjauan Abuddin Nata serta mengkaji relevansi 

dengan implementasinya pada era saat ini khususnya yang berhubungan 

dengan Sistem Pendidikan Nasional yang berjalan di Indonesia, sehingga 
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dapat memperkaya cakrawala dan khazanah pengetahuan mengenai 

tatanan dunia pendidikan Islam yang sedang tumbuh dan berkembang 

ditengah perkembangan zaman. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penyusunan 

hipotesis bagi peneliti tingkat selanjutnya serta mendorong semangat para 

elemen penggerak penyelenggaraan pendidikan Islam seperti badan 

lembaga pendidikan, madrasah, pondok pesantren, pendidik, peserta 

didik, cendikiawan muslim, akademisi dan praktisi pendidikan, komite 

pendidikan keislaman yang meliputi masyarakat dan warga belajar untuk 

dapat bersama-sama mengembangkan sayap Pendidikan Islam kearah 

kemajuan dengan memperhatikan mutu dan kualitas yang lebih baik. 

 

H. Metode Penelitian 

     Metode penelitian adalah strategi umum yang dipercaya dalam proses 

pengumpulan data yang perlu guna menjawab persoalan yang akan dihadapi. 

Adapun menurut Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
16

 

     Maka secara metodis, penulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul 

“Konsep Pendidikan Islam Menurut Perspektif Abuddin Nata” ini akan 

menyajikan perihal jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis penyajian data sebagai berikut. 

                                                           
16

 Sugiyono, Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D), (Bandung: Sinar 

Alfabeta, 2015), Cet.21, h. 3.  



19 
 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

      Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) yakni proses 

mencari dan menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh dari dari 

sekumpulan pustaka (buku, majalah, artikel, biografi, jurnal, dokumenter) 

dan sumber data lainnya yang relevan, baik primer maupun sekunder. 

     Menurut M. Nazir, studi kepusatakan adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, laporan-laporan, yang ada hubungannnya dengan 

fokus masalah yang sedang dipecahkan/dilakukan penelitian tersebut.
17

 

Sedangkan menurut Sugiyono, studi pustaka adalah suatu kajian teoritis, 

referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, 

dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang ditelitinya.
18

 

     Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan 

adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu 

permasalahan menurut teori-teori atau pandangan para ahli dengan 

merujuk pada dalil-dalil atau sumber yang relevan mengenai kajian 

permasalahan tersebut. 

     Sedangkan pendekatan penelitian ini yakni “kualitatif” yang sifatnya 

“deskriptif komparatif” yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan dan menganalisa teori-teori ataupun gagasan mengenai 

fenomena, peristiwa, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

                                                           
17

 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), Edisi Revisi 

Cet. 4,  h. 27. 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 134. 
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seseorang/tokoh secara individual atau kelompok yang kemudian 

dipadukan dengan beberapa persepsi teori atau gagasan dari tokoh-tokoh 

sebelumnya relevan dengan pokok permasalahan. 

     Penelitian kualitatif ini di dasarkan pada penyusunan suatu gambaran 

yang kompleks dan holistik dari pandangan dan pemikiran informan serta 

dilaksanakan di tengah setting ilmiah yang berkembang hingga saat ini. 

Selain itu juga penelitian kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan suatu 

proses kegiatan pendidikan berdasarkan studi pustaka sebagai tindak 

kajian lebih lanjut, untuk menemukan butir kelebihan dan kelemahan 

sistem dalam program pendidikan khususnya keagamaan Islam, sehingga 

dapat dianalisa dan ditemukan jalan upaya dalam proses perbaikan dan 

rekontruksi yang lebih efektif kedepannya. 

2. Metode Pengumpulan Data 

     Dalam pengumpulan data, penulis sepenuhnya mengggunakan metode 

penelitian kepustakaan. Untuk mendapatkan data-data penelitian, penulis 

akan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, terutama yang berkaitan 

dengan Pemikiran Abuddin Nata tentang Pendidikan Islam serta hubungan 

relevansinya terhadap pendidikan Islam saat ini. 

     Sumber primer yang dijadikan rujukan pokok dalam penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Ilmu Pendidikan Islam Edisi Terbaru (Abuddin Nata, 2015) 

b. Filsafat Pendidikan Islam Edisi Terbaru (Abuddin Nata, 2013) 

c. Kapita Selekta Pendidikan Islam Edisi Terbaru (Abuddin Nata, 2015) 
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d. Pemikiran Pendidikan Islam & Barat (Abuddin Nata, 2013) 

e. Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia (Abuddin Nata, 2013). 

     Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan rujukan tambahan dalam 

penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Ilmu Pendidikan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner (Ramayulis, 2012) 

b. Ilmu Pendidikan Islam (Abdul Mujib, 2015) 

c. Ilmu Pendidikan Islam (Ahmad Tafsir, 2013) 

d. Ilmu Pendidikan Islam Edisi Terbaru (Zakiah Daradjat, 2016) 

e. Modernisasi Pendidikan Islam (Azyumardi Azra, 2016) 

f. Beberapa Tinjauan Pendidikan Islam (Hasan Langgulung, 2012) 

g. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Hasbullah, 2017) 

h. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia 

(Haidar Putra Daulay, 2014). 

     Selain buku-buku diatas, untuk dapat memperkuat analisanya, 

penelitian ini didukung dengan buku-buku penunjang lainnya sebagai 

sumber alternatif yang tentunya berkaitan dengan Konsep Pendidikan 

Islam dan Pemikiran Abuddin Nata tentang Pendidikan Islam. 

     Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dilakukan 

dalam tiga tahap, yaitu : 

a. Tahap Orientasi 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data secara umum tentang 

pemikiran Abuddin Nata mengenai tinjauan Konsep Pendidikan 
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Islam Modern untuk mencari hal-hal yang menarik dan penting 

untuk diteliti. Dari hal ini, peneliti kemudian akan mudah 

menemukan & menentukan fokus studi terhadap objek yang 

ditelitinya. 

b. Tahap Eksplorasi 

Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan lebih intensif, 

sistematis, dan terarah sesuai dengan fokus studinya. Setelah peneliti 

benar-benar telah menemukan alur & langkahnya, maka peneliti 

mulai melakukan pengumpulan & penyeleksian data sesuai tujuan 

penelitiannya. 

c. Tahap Studi Terfokus 

Pada tahap ini, peneliti sudah melakukan fixasi fokus studinya 

sehingga benar-benar jelas dan tepat terhadap apa yang akan 

dicapainya dengan mempertimbangkan segala aspek kegunaan dan 

kebermanfaatan bagi unsur-unsur yang terlibat lainnya khususnya 

pengaruh terhadap masyarakatnya.
19

 

3. Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data 

     Sesuai dengan karakteristik tokoh yang bersifat kualitatif, maka analisis 

data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan jenis analisis 

taksonomi (taxonomy analysis) yaitu analisis yang memusatkan perhatian 

                                                           
19

 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research, (Malang: Frame 

Press Media, 2014), Cet. 1, h. 92-93. 
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pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan 

fenomena atau masalah yang menjadi sasaran studi.
20

 

     Artinya, dalam meneliti, Abuddin Nata, peneliti tidak mendeskripsikan 

“predikat/label” yang melekat pada diri Abuddin Nata secara umum, 

melainkan memilih salah satu domain yaitu Abuddin Nata sebagai tokoh 

Pendidikan Islam, kemudian peniliti mengidentifikasi dan 

menguraikannya lebih mendalam atau spesifik. Hal tersebut dimulai dari 

mengidentifikasi riwayat hidupnya, pendidikan, hasil karya-karyanya, 

kemudian juga pengalaman intelektualnya yang memberikan kontribusi 

pada pembentukan pribadinya sebagai salah seorang tokoh pengembangan 

konsep pendidikan Islam khususnya di Indonesia. 

     Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data yang 

termasuk dalam proses penelitian ini adalah: 

a.  Menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti melakukan studi 

tentang tokoh Abuddin Nata, kemudian peneliti mencari pola peranan 

yang dilakukan tokoh ini dalam melahirkan berbagai pemikiran 

tentang konsep pendidikan Islam modern, baik secara teoritik maupun 

praktis. Dari hal ini peneliti mulai menemukan tema yang menarik 

dan penting untuk diteliti yaitu tentang konsep pemikiran pendidikan 

Islam. 

                                                           
20

 Arief Furchan, Metodologi Penelitian: Studi Tokoh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013) Edisi Revisi, Cet. IV, h. 65-66. 
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b.  Mencari hubungan yang logis & rasional antara pemikiran Abuddin 

Nata dalam berbagai aspek & bidang kehidupan, sehingga dapat 

ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. 

c.  Mengklasifikasikan, artinya peneliti membuat suatu pengelompokkan 

pemikiran Abuddin Nata tentang konsep pendidikan Islam. Dengan 

pengelompokkan seperti ini, peneliti akan mudah menarik suatu 

kesimpulan dari tokoh & pemikirannya yang diteliti. 

d.  Mencari generalisasi gagasan yang lebih rinci sifatnya, berdasarkan 

temuan-temuan spesifik tentang pemikiran Abuddin Nata. Peneliti 

akan mungkin menemukan aspek-aspek yang dapat digeneralisasikan 

untuk tokoh-tokoh lain yang serupa. Dengan demikian studi tokoh 

tersebut akan memiliki keberlakuan yang cukup luas ruang 

lingkupnya. Serta dalam temuan-temuan yang di dapatkan nantinya 

akan dicari relevansinya dengan konsep pendidikan Islam dengan 

sistem pendidikan nasional atau aspek lainnya. Pada penelitian studi 

tokoh ini, data dianalisis secara induktif berdasarkan data langsung 

dari subjek penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data 

juga dilakukan secara bersamaan.
21

 

4. Pengeloaan dan Pengecekan Keabsahan Data 

     Setelah melakukan tahap pengumpulan (pengolahan) & analisis data, 

langkah selanjutnya ialah pengelolaan data sehingga data yang diperoleh 

dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti dan 

                                                           
21

 Ibid, h. 60. 
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dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini, digunakan 

langkah-langkah pengelolaan data melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan 

data, klasifikasi data, dan penyununan data. Penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

a.  Pemeriksaan Data, yaitu data yang telah terkumpul diperiksa  

kembali agar mampu diketahui kekurangan atau ada data yang tidak 

cocok atau valid dengan masalah penelitian. 

b.  Klasifikasi Data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data 

yang sesuai dengan pokok bahasan agar mempermudah dalam 

analisasa data tersebut. 

c.  Penyusunan Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan 

menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara terstruktur dan 

sistematis sehingga memudahkan dalam memecahkan suatu 

permasalahan atau mengambil garis besarnya. 
22

 

     Untuk mendukung signifikasi temuan, maka perlu dilakukan 

pengecekan keabsahaan terhadap data studi yang akan diteliti. Pengecekan 

data dalam peneliitian ini menggunakan kreadibilias data yaitu upaya 

peneliti untuk menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasikan data 

yang diperoleh kepada subyek penelitian dengan tujuan untuk 

membuktikan bahwa apa yang telah ditemukan peneliti sesuai dengan apa 

yang sesungguhnya ada serta dengan apa yang dilakukan subyek 

                                                           
22

 Mestika Zed, Metode Penulisan Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Literasi 

Indonesia, 2014), Cet. III, h. 37.  
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penelitian.Untuk menjamin kesahihan data, teknik pencapaian kreadibilitas 

data yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui triangulasi data. 

 

I. Penelitian yang Relevan 

     Pada era saat ini, karya ilmiah atau penelitian tentunya bukanlah hal yang 

baru, meskipun terdapat penelitian dengan konteks permasalahan yang sama, 

akan tetapi tidak menjadikan kita untuk berhenti dalam berinovasi dan 

berkreasi menulis karya ilmiah yang memiliki hubungan relasi tersebut. 

Meskipun sama secara konsepsi dan sudut pandangnya, akan tetapi esensi dan 

karakteristik fokus permalsahannya pasti ada sisi perbedaan di dalamnya. 

Seperti halnya dengan penelitian skripsi ini yang berjudul “Konsep Pemikiran 

Pendidikan Islam Menurut Perspektif Abuddin Nata”. 

     Kajian mengenai hal tersebut bukanlah hal yang baru, namun pada masa 

sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian yang secara teoritisnya 

dikatakan sama diantaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi dengan judul “Konsep Pendidik dan Peserta Didik Menurut 

Pemikiran Abuddin Nata” yang ditulis oleh saudari Aida Dwi Rahmawati  

dari IAIN Salatiga pada tahun 2017. Skripsi tersebut lebih memfokuskan 

pada titik permasalahan mengenai salah satu unsur yang terdapat pada 

komponen Pendidikan Islam yakni pendidik dan peserta didik dari tinjauan 

Abuddin Nata serta relevansinya dengan kondisi Pendidikan Islam saat ini. 

2. Skripsi dengan judul “Pendidikan Islam Humanis (Telaah Pemikiran 

Pendidikan Abuddin Nata)” yang ditulis oleh saudara Ubaidillah dari UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013. Skripsi tersebut lebih 
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memfokuskan pada titik permasalahan mengenai analisa Konsep 

Pendidikan Islam yang Humanis perspektif Abuddin Nata yang 

disesuaikan relevansinya dengan strategi pengajaran pendidikan Islam 

yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. 

3. Skripsi dengan judul “Konsep Pemikiran Abuddin Nata dalam Perspektif 

Pendidikan Islam di Indonesia” yang ditulis oleh saudara Muchamad 

Umar Effendi dari IAIIG Cilacap pada tahun 2012. Skripsi tersebut lebih 

memfokuskan pada titik permasalahan mengenai analisa konsep pemikiran 

Abuddin Nata dan hubungannya dengan penyelenggaraan kelembagaan 

atau madrasah dalam Pendidikan Islam di Indonesia. 

      Tentu dari semua judul skripsi tersebut terkandung beberapa persamaan 

yakni menggunakan tinjauan perspektif tokoh Abuddin Nata yang ditelaah 

teori dan pendapat-pendapatnya dalam berbagai sumber yang meliputi buku, 

jurnal, artikel, literatur, dan berbagai macam referensi lainnya yang relevan, 

akan tetapi secara isi, konten, dan pembahasan pastinya berbeda satu sama 

lain. Pada skripsi ini penulis mengangkat tema mengenai konsep pendidikan 

Islam menurut perspektif Abuddin Nata yang difokuskan pada titik 

permasalahan yang mengkaji dan menganalisa 3 (tiga) komponen pokok 

utama yakni meliputi Konsep Hakikat, Konsep Landasan Penyelenggaraan 

(Dasar, Tujuan, dan Prinsip), dan Konsep Proses Belajar Mengajar dalam 

Pendidikan Islam dengan meninjau apa saja hubungan relevansinya pada 

Sistem Pendidikan Nasional yang berjalan saat ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hakikat Pendidikan 

1. Pengertian Konsep dan Pendidikan 

    Secara etimologis, kata “Konsep” berasal dari bahasa latin yakni 

“Conceptum” yang artinya sesuatu yang bisa dipahami/diartikan. 

Secara terminologi konsep dianggap sebagai suatu arti yang mewakili 

sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep juga 

diartikan sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang 

mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia 

untuk berpikir dan bertindak.
1
 

    Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ada beberapa 

pengertian konsep sebagai berikut: rancangan atau buram surat dan 

sebagainya; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa 

konkret; gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di 

luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal 

lain.
2
 

     Secara etimologi pengertian kata pendidikan berasal dari bahasa 

Yunani, yakni “pedagogi” yaitu “paid” yang artinya anak serta 

“agogos” yang artinya menuntun, jadi pedagogi yaitu pengetahuan 

dalam menuntun atau membimbing anak kearah yang diharapkan atau 

                                                           
1
 Endang Sumantri, Konsep Dasar Pendidikan Nilai, (Yogyakarta: Arjuna Press Media, 

2011), Edisi Revisi, h.8.  
2
 http://kbbi.web.id/arti-kata-konsep/ 



29 
 

dicita-citakannya. Sedang secara istilah pengertian pendidikan adalah 

suatu sistem pengubahan sikap serta perilaku seorang atau kelompok 

dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha 

pengajaran, penanaman nilai, atau pelatihan minat bakat keterampilan. 

      Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pencetus Pendidikan 

Nasional Indonesia) bahwasannya pendidikan adalah tuntunan di 

dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan 

yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, 

agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
3
 

      Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4
 

     Pembahasan tentang hakikat pendidikan diartikan sebagai kupasan 

secara konseptual terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan manusia 

baik disadari maupun tidak disadari, manusia telah melaksanakan 

pendidikan mulai dari keberadaan manusia pada zaman primitif  

                                                           
3
 Abdul Mukharim, Menuju Insan Kamil Berpendidikan, (Yogyakarta: Grafina Media 

Cipta, 2014) Edisi Revisi, Cet. II, h. 7. 
4
 Tim Penyusun, UU Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Fokus Media, 2013), Edisi 

Revisi, h. 3. 

https://www.silabus.web.id/
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sampai zaman modern (masa kini), bahkan selama masih ada 

kehidupan manusia didunia, pendidikan itu akan tetap teguh 

berlangsung (konsisten) dan kehadirannya pun akan memberikan 

warna bagi kehidupan manusia itu sendiri. 

 

2. Teori-Teori dan Asas-Asas Pendidikan 

      Ada beberapa teori-teori yang menjadikan bahan acuan dalam 

mempertimbangkan dan merumuskan kegiatan pendidikan ataupun 

pembelajaran diantaranya: 

a. Teori Behavioristik 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus (rangsangan) dan 

respon (tanggapan). Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk 

perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk 

bertingkah laku dengan cara baru sebagai hasil interaksi antara 

stimulus dan respon, seseorang dianggap telah melakukan 

pembelajaran tentang sesuatu hal jika ia dapat menunjukkan 

perubahan pada tingkah lakunya. 

b. Teori Kognitivistik 

Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan 

suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada 

dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan 

aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari 

proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh 
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suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah 

laku, ketrampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. 

c. Teori Konstruktivistik 

Teori konstruktivistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang 

bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa 

yang dipelajari. Makna belajar menurut konstruktivistik adalah 

aktivitas yang aktif, dimana pesrta didik membina sendiri 

pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari dan 

merupakan proses menyelesaikan konsep dan idea-idea baru 

dengan kerangka berfikir yang telah ada dan membangun 

pengalaman demi pengalaman dalam kehidupan. 

d. Teori Humanistik 

Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, 

dimana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri 

artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk 

diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik 

memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga 

menitikberatkan kepada kebebasan individu. Teori Humanistik 

menekankan kognitif dan afektif memengaruhi proses. Hal yang 

terpenting pada proses belajar humanisme harus adanya motivasi 

yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani 

pembelajaran dengan baik. Motivasi dapat berasal dari dalam yaitu 

berasal dari diri sendiri, maupun dari guru sebagai fasilitator. 
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e. Teori Sibernetik 

Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. 

Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih 

penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari 

siswa. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, 

pemikir, dan pencipta. Berdasarkan itu, maka diasumsikan bahwa 

manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, 

dan mengorganisasikan informasi. 

     Untuk mengimplementasikan hakikat dan teori pendidikan yang telah 

diuraikan secara faktual dan konseptual tersebut, maka dibutuhkan asas 

atau landasan pendidikan yang kuat dan bersinergis untuk merealisasikan 

cita-cita luhur dalam pendidikan itu sendiri.
5
 

     Menurut Ki Hadjar Dewantara terdapat lima asas dalam pendidikan yaitu : 

a. Asas kemerdekaan; Memberikan kemerdekaan kepada anak didik, 

tetapi bukan kebebasan yang leluasa dan terbuka sesuai kehendaknya, 

melainkan kebebasan yang dituntun oleh kodrat alam, baik dalam 

kehidupan individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

b. Asas kodrat alam; Pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk yang 

menjadi satu dengan kodrat alam, tidak dapat lepas dari aturan main 

(Sunatullah), tiap orang diberi keleluasaan, dibiarkan, dibimbing 

untuk berkembang secara wajar menurut kodratnya. 

                                                           
5
 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, (Yogyakarta: 

Ircisod, 2017). 
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c. Asas kebudayaan; Berakar dari kebudayaan bangsa, namun mengikuti 

kebudayaan luar yang telah maju sesuai dengan zaman. Kemajuan 

dunia terus diikuti, namun kebudayaan sendiri tetap menjadi acuan 

utama (jati diri). 

d. Asas kebangsaan; Membina kesatuan kebangsaan, perasaan satu 

dalam suka dan duka, perjuangan bangsa, dengan tetap menghargai 

bangsa lain, menciptakan keserasian dengan bangsa lain. 

e. Asas kemanusiaan; Mendidik anak menjadi manusia dengan cara 

yang manusiawi sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan 

yang memiliki Fitrah dan Karakternya masing-masing.
6
 

3. Urgensi Pendidikan 

     Pendidikan adalah suatu proses yang didalamnya kita mengenal dan 

belajar berbagai hal dan bertujuan agar kita dapat mengetahui hal-hal yang 

ada di sekitar kita. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan 

yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Hewan 

juga ”belajar”, tetapi lebih ditentukan oleh instingnya, sedangkan manusia 

belajar merupakan rangkaian menuju kedewasaan guna meraih kehidupan 

yang lebih berarti. Jadi pendidikan merupakan usaha manusia untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan yang di dapat baik dari lembaga formal, 

informal, maupun nonformal dalam membantu proses transformasi 

kehidupan sehingga dapat mencapai kualitas yang diharapkan.
7
 

                                                           
6
 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Al-Husna, 

2010), Edisi Revisi, Cet. VIII, h. 86. 
7
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan (Sebuah Tinjauan Filosof), 

(Yogyakarta: SUKAPress, 2014), h.5. 
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     Dengan menyelesaikan pendidikan baik hingga bangku SMA/SMK atau 

pun hingga perguruan tinggi merupakan sebuah modal yang sangat 

berharga bagi kita uuntuk dapat bersaing di dalam tantangan zaman yang 

terkenal sebagai zaman moderenisasi dan akan sangat berguna untuk 

merealisasikan impian dan cita-cita yang kita inginkan selama ini. 

     Menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia atau dapat dikatakan selama 

kita hidup merupakan sebuah proses pendidikan baik di dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat atau dimanapun kita berada. Di dalam pendidikan 

banyak sekali hal yang kita dapatkan, Tetapi entah mengapa masih banyak 

warga di Indonesia ini yang tidak mementingkan pendidikann sebagaimana 

mestinya, bukan hanya di daerah-daerah terpencil saja bahkan dikota-kota 

besar sekalipun banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan 

pendidikan yang semestinya masih mereka peroleh. Dan sepertinya 

kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan untuk putra dan putri 

mereka harus ditingkatkan. 

     Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Daud Joesoef tentang 

pentingnya pendidikan “Pendidikan merupakan segala bidang 

penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai 

dengan martabat manusia”,
8
 dari pernyataan tersebut kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan 

tidak bisa lepas dari kehidupan. 

                                                           
8
 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan, 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2008), Edisi Revisi, Cet. VI, h. 22. 
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     Menjadi bangsa yang maju dan kuat merupakan sebuah cita-cita yang 

ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang dapat menjadi tolak ukur sebuah negara dapat dikatakan maju 

atau tidaknya. karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan 

tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari 

segi spritual, intelegensi ataupun skills, dan pendidikan merupakan proses 

mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan 

ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. 

     Pendidikan harus ditempatkan sebagai kebutuhan pokok atau setara 

dengan kebutuhan pokok, Oleh sebab itu peningkatan mutu pendidikan juga 

berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa. Dapat kita ambil contoh 

Amerika, Jepang, Malaysia dan Singapura negara mereka dikatakan maju 

karena pemerintah sangat menghargai pendidikan dan mereka pun rela 

untuk mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangung fasilitas 

pendidikan di negara mereka masing-masing dan bukan hanya menjadi alat 

politik saja. Oleh sebab itu pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah 

kebutuhan primer bagi kita semua karena dengan memperoleh pendidikan 

kita dapat mencoba untuk memperbaiki taraf kehidupan kita dengan layak, 

selain itu dengan pendidikan kita dapat menciptakan insan yang unggul, 

kompeten, dan tentunya berguna baik bagi keluarga, masyarakat, bahkan 

bagi bangsa dan negara tercinta jika seluruh potensi dan komponen dalam 

pendidikan itu dapat dikembangkan dengan baik dan efektif. 
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B. Hakikat dan Komponen Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

      Pendidikan Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha orang 

dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan 

membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) 

anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal sesuai pertumbuhan 

dan perkembangannya. 

      Menurut Athiyah Al-Abrasy, Pendidikan Islam adalah usaha 

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, 

mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, pola 

pikirnya teratur dengan rapi, perasaannya halus, profesiaonal dalam 

bekerja dan manis tutur sapanya.
9
 

      Menurut Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidikan Islam 

merupakan usaha sadar untuk menyiapkan anak untuk memahami ajaran 

Islam (knowing), serta terampil dalam melakukan, serta dapat 

mempraktikkan ajaran Islam (doing), dan mampu untuk mengamalkan 

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (being).
10

 

      Sedangkan Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai 

suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, 

                                                           
9
 M. Athiyah Abrosy, Dasar-Dasar Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 

Edisi Revisi, Cet. VI, h. 10. 
10

 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), Edisi 

Revisi, Cet. III, h. 15. 
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memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan 

fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.
11

 

      Islam dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu salima yang 

mengandung arti damai, selamat, sentosa. Dari kata salima, selanjutnya 

diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri. Kata aslama 

juga dapat berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti 

pula menyerahkan diri, tunduk, taat, dan patuh yang kemudian diserap 

dalam bahasa Indonesia menjadi Islam yang berarti ajaran yang 

mengajarkan kunci kedamaian dan keselamatan yang bersumber dari 

Tuhan-Nya Allah SWT dengan perantara utusan RasulNya. Dengan 

demikian dapat disimpulkan  bahwa kata Islam dari segi kebahasaan 

mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT 

dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia 

maupun di akhirat. 

      Adapun arti kata Islam dari segi istilah merupakan ajaran yang 

mengacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah 

SWT melalui utusan-utusanNya (Nabi dan RasulNya) untuk menyebarkan 

ajaran kebaikan, kebenaran, kebahagiaan, dan keselamatan kepada 

umatnya yang dinyatakan dalam bentuk keimanan dan ketaqwaan.
12

 

      Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya Pendidikan Islam 

merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik  

                                                           
11

 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan (Tinjauan Filosofis & Psikologis), 

(Jakarta: Rinneka Cipta, 2011), h. 8. 
12

 Abuddin Nata, Studi Islam Komperhensif, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2014), Edisi Revisi, 

Cet. IV, h. 16. 
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untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama 

Islam secara kaffah, serta berusaha untuk bertaqwa, berpengetahuan luas, 

dan berakhlakul karimah dalam mengamalkannya dengan berlandaskan 

pada sumber ajaran Islam (Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijtihad), yang dapat 

diimplementasikan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

     Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah mencari ridha Allah 

SWT. Dengan pendidikan, diharapkan akan lahir individu-indidivu yang 

baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat kepada dirinya, 

keluarganya, masyarakatnya, negaranya dan ummat manusia secara 

keseluruhan. Disebabkan manusia merupakan fokus utama pendidikan, 

maka seyogianyalah institusi-institusi  pendidikan memfokuskan kepada 

substansi kemanusiaan, membuat sistem yang mendukung kepada 

terbentuknya manusia yang baik, yang menjadi tujuan utama dalam 

pendidikan. 

     Dalam pandangan Islam, manusia bukan saja terdiri dari komponen 

fisik dan materi, namun terdiri juga dari spiritual dan jiwa. Oleh sebab itu, 

sebuah institusi pendidikan bukan saja memproduksi anak didik yang 

akan memiliki kemakmuran materi, namun juga yang lebih penting adalah 

melahirkan individu-individu yang memiliki diri yang baik sehingga 

mereka akan menjadi manusia yang serta bermanfaat bagi umat dan 

mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Institusi pendidikan perlu mengarahkan anak didik supaya mendisiplinkan 
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akal dan jiwanya, memiliki akal yang pintar dan sifat-sifat dan jiwa yang 

baik, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, memiliki 

pengetahuan yang luas, yang akan menjaganya dari kesalahan-kesalahan, 

serta memiliki hikmah dan keadilan.
13

 

      Pakar-pakar pendidikan Islam, seperti Al-Abrasy mengelompokkan 

tujuan umum pendidikan Islam menjadi lima bagian, yaitu: 

a. Membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh 

orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai 

akhlak yang mulia, sebagaimana misi kerasulan Muhammad SAW;  

b. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat;  

c. Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha (mencari rizki) yang 

professional; 

d. Menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu 

belajar dan mengkaji ilmu;  

e. Mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik 

dan pertukangan.
14

 

3. Urgensi Pendidikan Islam 

     Pendidikan Islam menempati posisi yang sangat urgen dan strategis 

dalam menciptakan situasi dan kondisi masyarakat sejahtera, adil, dan 

makmur karena pendidikan Islam akan membimbing umat manusia 

dengan bimbingan wahyu illahi, hingga terbentuknya individu-individu 

                                                           
13

 Oemar Rashid, Pendidikan Islam : Dasar, Prinsip, dan Tujuan, (Surabaya: Karunia 

Press Media, 2011), Cet. II, h. 139. 
14

 Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam, Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Tokoh 

Pembaharuan Islam, (Lampung: UIN Raden Intan, 2016), Vol. 9. 



40 
 

yang memiliki kepribadian yang Islami. Pendidikan Islam memfasilitasi 

manusia untuk belajar dan berlatih mengaktualisasikan segenap potensi 

yang dimilikinya, baik yang bersifat fisik (jasmaniah), maupun nonfisik 

(ruhaniah), yang profilnya digambarkan Allah SWT dalam Al-Qur’an 

sebagai sosok ulil albab, yakni sebagai manusia yang paripurna, manusia 

yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan senantiasa produktif mengerjakan 

amal shaleh dengan tuntunan ajaran Islam. 

       Hal tersebut terungkap dalam Firman Allah SWT di bawah ini; 

                     

                      

                    

            

 Artinya : ”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) 

bagi orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat 

Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan terbaring, dan mereka 

tetap memikirkan penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), ”Ya Tuhan 

Kami, Tidaklah Engkau Menciptakan semua ini (dengan) sia-sia. Maha 

Suci Engkau, Lindungilah kami dari SiksaanMu (Azab Neraka)” (QS. Ali-

Imran : 190-191). 

 

     Berdasarkan ayat diatas nampak jelas bahwa sasaran dan tujuan 

pendidikan Islam, yaitu menjadikan manusia yang ulul albab, yakni 

manusia yang berzikir dan sekaligus berpikir, berpikir dan berzikir, 

disertai dengan sikap produktif dalam mengerjakan amal shaleh di 

manapun ia berada. Berusaha untuk senantiasa berdoa dan tawadhu 

terhadap Allah dan sesama manusia, sehingga tidak ada lagi rasa sombong 
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dan pembangkangan yang berarti. Lebih jauh lagi, insan yang ulil albab 

ini menggambarkan sosok manusia yang unggul dan kompeten, yaitu 

seseorang yang beriman/bertaqwa (zikir/afektif), berilmu (pikir/koginitf), 

dan memanfaatkan/mengamalkan ilmunya dalam kehidupan luas 

(amal/psikomotorik). Dengan demikian, pendidikan Islam sangat 

diperlukan dalam membangun manusia yang beriman, berilmu, dan 

sekaligus menghiasi dirinya dengan amalan kebaikan serta akhlak yang 

mulia. 

     Penanaman ajaran Islam harus diberikan sejak dini, mulai dari usia 

anak-anak, remaja, bahkan sampai tumbuh dewasa. Dalam Islam dikenal 

dengan istilah pendidikan sepanjang hayat (long life education). Artinya 

selama ia hidup tidak akan lepas dari pendidikan, karena setiap langkah 

dan proses perjalanan hidup manusia hingga datangnya kematian 

hakikatnya adalah belajar, baik yang di dapatkan secara langsung maupun 

secara tidak langsung. 

     Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan agama Islam 

mutlak harus diberikan, karena pada jenjang itulah terjadi pembentukan 

kepribadian, pembiasaan untuk menguasai konsep-konsep Islam, dan 

mengamalkannya dalam kehidupan. Pada anak usia dini, Islam harus 

dijadikan landasan bagi pembelajaran, hingga generasi ke depan benar-

benar menjadi generasi Islam yang berkualitas. Pada pendidikan dasar dan 

menengah harus terhapuskan kesan ajaran Islam yang tertutup, pasif, 

keras, dan perspektif negatif lainnya. Hal tersebut sangan diperlukan agar 
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tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan friksi dan aliansi 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga akibatnya akan 

muncul aliran-aliran yang sesat lagi menyesatkan yang dapat 

mengguncang kemurnian dan keutuhan tuntunan ajaran Islam yang 

sejatinya. Berkaitan dengan hal itu, maka peran dan fungsi pendidikan 

Islam dalam membangun manusia yang ideal sangatlah penting 

keberadaannya, karena melalui pendidikan Islam inilah diharapkan muncul 

generasi muda Islam yang membawa angin segar dan perubahan dalam 

sistem kehidupan sehingga ajaran Islam dapat dinilai dan dipandang secara 

kaffah atau kompleks. 

     Selanjutnya, konsep pendidikan Islam juga merupakan pembeda dalam 

mencari konsep pendidikan yang dapat membangun sumber daya manusia 

yang berkarakter (berakhlakul karimah) dan berintegritas. Konsep-konsep 

pendidikan umum yang tumbuh dan berkembang saat ini, baik di dunia 

Barat ataupun Timur sebenarnya berakar pada konsep pendidikan Islam itu 

sendiri. Konsep pendidikan umum dan pendidikan Islam sama-sama 

terikat oleh universal sebagai ikatan nilai ilahi yang bersifat mutlak. 

     Dengan demikian, nilai-nilai yang harus dintegrasikan ke dalam 

pendidikan umum tidak hanya berdasarkan baik dan buruk menurut 

pandangan manusia, tetapi baik atau buruk itu harus mencapai standar 

ukuran nilai-nilai ketuhanan yang digariskan oleh Tuhan/Rabb semesta 

alam, yaitu nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam dasar pendidikan 

itu sendiri yakni Al-Qur’an dan Al-Hadits. 
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     Oleh karena itu, konsep-konsep dasar pendidikan Islam merupakan 

pembeda (al-furqan) antara konsep yang haq dan konsep yang bathil. 

Konsep-konsep dasar pendidikan yang digunakan dalam pendidikan Islam 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam orientasi, pendekatan, metode, dan 

strategi, karena arah yang dituju dalam pendidikan bukan hanya transfer 

pengetahuan saja, tetapi bagaimana membangun manusia yang 

memancarkan cahaya insan kamil yang diwujudkan dalam amal yang 

ilmiah, berakhlakul karimah, dan menyebarkan misi kebaikan untuk 

semesta alam (rahmatan lil alamin). 

     Dengan demikian, lulusan pendidikan yang bermutu tinggi adalah 

seorang manusia yang memiliki keilmuan dan mampu 

mempertanggungjawabkan keilmuannya dalam kehidupan dengan bekal 

keimanan dan amal shalehnya, sehingga dari itu semua tercipta sumber 

daya manusia yang memiliki nilai, sikap (attitude), dan kebermanfaatan 

bagi sekitarnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwasannya 

pendidikan Islam sangatlah penting untuk dilaksanakan dan akan terus 

mampu diintegrasikan dengan pendidikan umum di tengah tantangan 

perkembangan zaman.
15

 

4. Proses Belajar Mengajar dalam Pendidikan Islam 

     Secara sederhana belajar merupakan suatu proses yang dilalui oleh 

individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku kearah yang lebih 

baik sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 
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Heri Gunawan, Pendidikan Islam: Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung, 

Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. I, h. 16-18. 
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lingkungannya. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat terjadi 

melalui usaha mendengar, membaca, mengikuti petunjuk, menulis, 

mengamati, memikirkan, menghayati, meniru, melatih atau mencoba 

sendiri dengan pengajaran atau latihan. Adapun perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar tersebut relatif tetap dan bukan hanya perubahan 

yang bersifat sementara. Sementara tingkah laku mengalami perubahan 

pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kebiasaan, sikap dan aspek 

perilaku lainnya. 

     Secara kuantitatif, belajar berarti kegiatan pengisian atau 

pengembangan kemampuan kognitif denagn fakta sebanyak-banyaknya. 

Secara institusional, belajar dipandang sebagai proses validasi 

(pengabsahan) terhadap penguasaan peserta didik atas materi-materi yang 

telah ia pelajari. Kemudian secara kualitatif (tinjauan mutu), proses 

memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman. Belajar dalam 

pengertian diatas ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan 

yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini dan yang 

akan datang.
16

 

     Sedangkan pengertian mengajar, H.M Arifin mendefinisikan bahwa 

mengajar sebagai suatu kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada 

pihak pelajar supaya dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan 

mengembangkan bahan pelajaran itu.
17

 Mengajar mengandung tujuan 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) Cet. Ke-III, 

h. 67-68. 
17

 H.M. Arifin, Timbal Balik Pendidikan Agama di Sekolah dengan Rumah, (Jakarta: 

Bulan Bintang: 2003), Edisi Revisi, h. 163.  
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agar pelajar dapat memperoleh pengetahuan yang kemudian dapat 

mengembangkan dengan pengembangan pengetahuan itu pelajar 

mengalami perubahan tingkah laku. Bahan pelajaran yang disampaikan 

berproses melalui metode dan strategi tertentu, yang digunakan agar 

tujuan pengajaran dapat tercapai. Sedangkan menurut Hasan Langgulung 

mengartikan pengajaran adalah suatu proses pemindahan pengetahuan 

dari seseorang yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang 

belum mengetahuinya.
18

 Dalam pendidikan Islam, pengetahuan yang 

dipindahkan diperoleh dari dua sumber, yakni sumber illahi dan sumber 

manusiawi. Kedua jenis pengetahuan ini saling melengkapi dan pada 

hakikatnya, keduanya berasal dari Allah yang menciptakan manusia dan 

memberinya dengan berbagai potensi untuk bisa memahami dan 

memperoleh pengetahuan yang datang langsung dari Allah SWT melalui 

Wahyu-Nya. Adapun pengetahuan yang berasal dari sumber manusiawi 

ialah pengetahuan yang dipelajari oleh manusia itu sendiri  dan berbagai 

pengalaman pribadi dalam kehidupannya, juga usahanya atau melalui 

pendidikan dan pengajaran serta penelitian ilmiah. 

     Jadi proses pembelajaran dalam Pendidikan Islam sebenarnya sama 

dengan proses pembelajaran pada umumnya, namun yang 

membedakannya adalah bahwa dalam pendidikan Islam proses maupun 

hasil belajar selalu sifanya inhern, dengan keislaman; keislaman 

melandasi aktivitas belajar, menafasi perubahan yang terjadi serta 
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 Hasan Langgulung, Pendidikan dan Peradaban Islam, (Jakarta: Pustaka AlHusna, 

2005), Edisi Revisi, h.3. 
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menjiwai aktivitas berikutnya. Secara sistematis hakikat belajar mengajar 

dalam kerangka pendidikan Islam menggambarkan keseluruhan proses. 

Pembelajaran yang berpegang pada prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Sunnah 

serta terbuka untuk unsur-unsur luar secara adaptif yang ditinjau dari 

persepsi keislaman. Perubahan yang dikehendaki Islam adalah perubahan 

yang dapat menjembatani individu dengan sosial masayrakatnya dan 

dengan Sang Khalik (hablum min Allah wa habl min al-Nas), sehingga 

tujuan akhir berupa pembentukan orientasi hidup secara menyeluruh 

sesuai dengan kehendak Tuhan yaitu mengabdi kepada Tuhan-Nya 

(ubudiyah) dan konsisten dengan tugasnya sebagai pemelihara alam 

semesta dari berbagai macam kerusakan (khalifah Allah fii al-Ardh).
19

 

 

C. Dasar-Dasar dan Landasan Pendidikan Islam 

1. Al-Qur’an 

     Al-Qur’an merupakan sumber pertama dan yang paling utama dalam 

pendidikan islam. Al-Qur’an memiliki konsep pendidikan yang utuh, 

hanya saja  tidak mudah untuk diungkap secara keseluruhannya karena 

luas dan mendalamnya pembahasan itu di dalam al-Qur’an disamping 

juga keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami 

keseluruhannya dengan sempurna. Dan pendidikan al-qur’an juga 

memiliki pengaruh yang dahsyat apabila dipahami dengan tepat dan 

diikuti dan diterapkan secara utuh dan benar. Karenanya menjadikan al-
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Qur’an sebagi sumber bagi pendidikan Islam adalah keharusan bagi 

umat islam. 

     Sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

SAW., Al-Qur’an menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. 

Al-Qu’an merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia 

yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat unversal. 

Keuniversalan ajarannya mencakup ilmu pengetahuan yang tinggi dan 

sekaligus merupakan kalam mulia yang esensinya tidak dapat 

dimengerti, kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Al-

Qur’an diturunkan Allah untuk menunjukkan manusia ke arah yang lebih 

baik.
20

 

      Firman Allah Swt. :  

                       

         
 

Artinya : “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (Al-

Qur‟an) melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa 

yang mereka perseliisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi 

kaum beriman” (Qs. Al-Nahl: 64). 

 

     Al-Qur’an menduduki tempat paling terdepan dalam pengambilan 

sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses 

pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan 

nilai-nilai al-Qur’an. Di dalam al-Quran terdapat beberapa hal yang 

sangat positif guna pengembangan pendidikan. Hal-hal itu, antara lain; 

                                                           
20

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), Cet. IV, 

h.68-69. 
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penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang 

fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. 

2. Al-Hadits 

     As-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an. 

Adapun kedudukan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam ialah selain 

didasarkan pada keterangan-keterangan dari ayat-ayat Al-Qur’an, segala 

sesuatu yang berasal dari Rasulullah Saw serta kesepakatan para sahabat. 

Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Saw tersebut bisa berupa 

perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fil’iyah), atau ketetapan 

beliau (sunnah taqririyah).
21

 

     Sebagai sumber ajaran islam, al-Hadits mempunyai peranan penting 

setelah Al-Qur’an. Sebab, umumnya ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan 

dengan kata-kata yang membutuhkan perincian dan dijelaskan lebih 

lanjut melalui As-Sunnah. 

Firman Allah Swt. 

                        

       

Artinya : “(Mereka Kami Utus) dengan membawa Keterangan-

keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu 

(Adz-Dzikra) Al Quran, agar kamu (Muhammad) menerangkan pada 

umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya 

mereka memikirkannya” (QS. An-Nahl : 44). 
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     Kesemua contoh yang telah ditunjukan Nabi, merupakan sumber 

acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktifitas 

kehidupannya, meskipun secara umum bagian terbesar dari syariah 

Islam telah terkandung dalam Al-Qur’an, namun muatan hukum yang 

terkandung belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat 

secara terperinci dan analitis. Penjelasan syariah yang terkandung 

dalam Al-Qur’an, masih bersifat global. Untuk itu, diperlukan 

keberadaan hadits Nabi sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum 

yang terdapat dalam Al-Qur’an yang ada, sekaligus sebagai petunjuk 

(pedoman) bagi kemaslahatan hidup manusia dalam semua aspeknya. 

      Dari uraian diatas dapat dilihat bagaimana posisi dan fungsi hadits 

Nabi sebagai sumber pendidikan Islam yang utama setelah Al-Qur’an. 

Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang 

berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan ilahiah yang 

terdapat dalam Al-Qur’an maupun yang tidak ada dalam Al-Qur’an. 

3. Ijtihad 

     Menurut ajaran Islam, manusia dibekali oleh Allah dengan berbagai 

perlangkapan yang sangat berharga antara lain akal, kehendak, dan 

kemampuan untuk berbicara. Dengan akal, manusia dapat membedakan 

antara yang benar dengan yang salah, yang baik dan yang buruk, dan 

antara kenyataan dan khayalan. 

     Sebagaimana diketahui bahwa sumber nilai dan ajaran Islam adalah 

Al-Qur’an  dan As-Sunnah. Namun adakalanya ketika akan menetapkan 
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sesuatu perkara, di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak terdapat 

keterangan yang jelas. Maka dari itu, ajaran Islam memberikan langkah 

untuk menetapkan sebuah perkara dengan jalan melakukan ijtihad, yang 

merupakan nilai dasar dan sistematik yang muktamad (valid) dalam 

ajaran Islam. 

     Ijtihad secara garis besar merupakan sebuah usaha yang sungguh-

sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah 

berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak 

dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal 

sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan 

selanjutnya, diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para 

ahli agama Islam atau mujtahid dengan syarat dan ketentuan agama 

yang telah disyariatkan. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi 

keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada 

Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu.
22

 

     Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, 

menjadikan keberadaan ijtihad mutlak diperlukan. Sasaran ijtihad 

pendidikan, tidak saja hanya sebatas bidang materi atau isi, kurikulum, 

metode, evaluasi atau bahkan sarana dan prasarana, akan tetapi 

mencakup seluruh sistem pendidikan dalam arti yang luas. 

     Dalam dunia pendidikan, sumbangsih ijtihad turut ikut andil secara 

aktif dan cukup besar pengaruhnya menata sistem pendidikan, seperti 

                                                           
22

 Azhar Basyid, Ijtihad dalam Pendidikan Islam, (Bandung: PT Mizan Utama, 2013), 

Cet. V, h. 23. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Al_Quran
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadat
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadat


51 
 

dalam menetapkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Meskipun 

secara umum rumusan tujuan tersebut telah disebutkan dalam Al-Qur’an 

dan Hadits, akan tetapi secara khusus tujuan-tujuan tersebut memiliki 

dimensi khusus yang harus dikembangkan ataupun dicarikan dasar 

pijakannya atas berbagai problematika sesuai dengan tuntutan zaman 

dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam dari masa ke masa.
23

 

 

D. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional 

     Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan 

nasional, yang secara garis besar dibagi kepada tiga hal. Pertama, 

pendidikan Islam sebagai lembaga; kedua, pendidikan Islam sebagai mata 

pelajaran; dan ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai (value).
24

 

     Pendidikan Islam sebagai lembaga yang diakuinya keberadaan lembaga 

pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata 

pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran 

yang wajib diberikan pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

Berikutnya, pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai 

Islami dalam sistem pendidikan nasional. 

     Kajian historis tentang pendidikan Islam di Indonesia telah 

diungkapkan oleh para terdahulu yang meliputi tiga fase. Setiap fase 

memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Fase pertama, merupakan awal 
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serta mencari bentuk pendidikan Islam. Fase kedeua, munculnya 

dinamika-dinamika pembaruan, yakni timbulnya perubahan-perubahan 

dalam bidang lembaga, kurikulum, metode, serta manajemen. Dan fase 

ketiga, yakni fase pembangunan pendidikan Islam yang diintegrasikan 

dengan sistem pendidikan nasional. 

     Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, 

dan terpadu; semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di 

seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, 

jenjang, jenis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan 

antara pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional. 

     Pendidikan nasional mempunyai visi yakni “Terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi 

manusia yang unggul, berkualitas, sehingga mampu proaktif menjawab 

tantangan perubahan zaman”. 

     Dengan visi tersebut, pendidikan nasional merumuskan misinya 

sebagai berikut: 

1. Mempunyai perluasan dan pemeratan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang beermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Membantu dan memfasilitasi pembangunan potensi anak bangsa secara 

utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat belajar. 
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3. Mempersiapkan kesiapan masukan dan kualitas masukan serta kualitas 

proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian 

yang bermoral. 

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
25

 

     Strategi pembangunan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, 

meliputi: 

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. 

2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 

3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 

4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. 

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. 

6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik. 

7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan 

berkeadilan. 

8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. 

9. Pelaksanaan program wajib belajar. 

10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 
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11. Pemberdayaan peran masyarakat. 

12. Pusat pengembangan kegiatan belajar masyarakat. 

13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 

     Selanjutnya, untuk meletakkan kedudukannya, Pendidikan Islam dalam 

sistem pendidikan nasional perlu diklasifikasikan kepada tiga pokok utama 

sesuai pandangan diatas diantaranya: 

1. Pendidikan Islam sebagai Lembaga 

a. Pendidikan Dasar (Pasal 17) menyebutkan bahwa: 

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk yang lain yang sederajat, serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 

b. Pendidikan Menengah (Pasal 18) menyebutkan: 

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang 

sederajat. 

c. Pendidikan Tinggi (Pasal 20) menyebutkan: 

Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah 

tinggi, institut, atau universitas. 

d. Lembaga Pendidikan Nonformal (Pasal 26) menyebutkan: 
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Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, 

majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. 

e. Lembaga Pendidikan Informal (Pasal 27) menyebutkan: 

Kegiatan pendidikan nonformal yang dilakukan keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 

f. Pendidikan Usia Dini (Pasal 28) menyebutkan: 

Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk 

Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk 

lain yang sederajat. 

g. Pendidikan Keagamaan (Pasal 30) menyebutkan : 

1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah 

dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi 

ahli agama. 

3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur 

pendidikan formal, nonformal, dan informal. 

4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, 

pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang 

sejenis. 
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5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur 

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
26

 

2. Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran: 

     Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU Sisdiknas No. 20 Tahun 

2003 (Pasal 26) dengan memperhatikan: 

a. Peningkatan iman dan takwa. 

b. Peningkatan akhlak mulia. 

c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. 

d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. 

e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 

f. Tuntutan dunia kerja. 

g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

h. Agama. 

i. Dinamika perkembangan global. 

j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (Pasal 36 ayat 3). 

     Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat (Pasal 37 

ayat 1): 

a. Pendidikan agama. 

b. Pendidikan kewarganegaraan. 

c. Bahasa. 
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d. Matematika 

e. Ilmu pengetahuan alam. 

f. Ilmu pengetahuan sosial. 

g. Seni dan budaya. 

h. Pendidikan jasmani dan olahraga. 

i. Keterampilan/kejujuran. 

j. Muatan lokal. 

     Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (Pasal 37 ayat 2): 

a. Pendidikan agama 

b. Pendidikan kewarganegaraan. 

c. Bahasa. 

     Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini juga 

disebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, yang 

berbunyi: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 

mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama” (Pasal 12 ayat 1).
27

 

3. Nilai-Nilai Islami dalam UU. Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 

     Inti dari hakikat nilai-nilai Islam itu sendiri adalah nilai yang membawa 

kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep 

rahmatan lil alamin), demokratis, egalitarian, dan humanis. Diantara nilai-

nilai tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

b. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

c. Pendidikan nasional bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif. 

d. Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa. 

e. Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur 

hidup. 

f. Pendidikan merupakan kewajiban bersama antara orang tua, 

masyarakat, dan pemerintah. 
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g. Memberikan hak kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan 

agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh 

pendidik/pengajar yang seagama.
28

 

     Selanjutnya mengenai Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 

29
sejatinya telah diatur juga dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 BAB 

III Pasal 4 yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik 

dengan sistem terbuka dan multimakna. 

c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 

membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 

f. Pendidkan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu layanan pendidikan. 

                                                           
28

 Ibid, h. 16. 
29

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. 13, h. 

274-275. 
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