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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka (library research), 

yang berjudul “Nilai-Nilai Tauhid Dalam Pendidikan Islam (Studi 

Pemikiran Abdul Munir Mulkhan). Pada penelitian ini menjawab 

mengenai bagaimana konsep pemikiran Abdul Munir Mulkhan. Data 

penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber literatur ataupun buku 

yang mengungkapkan tentang nilai-nilai tauhid dalam pendidikan 

Islam. Tauhid merupakan inti dari segala ajaran Islam, bagi seorang 

Muslim ini menjadi hal yang mutlak untuk mengetahuinya. Kualitas 

ritual ibadah bagi seorang Muslim dapat mempengaruhi lingkungan 

jika tidak ada pengetahuan tentang ketuhanan. Pendidikan moral yang 

dibebankan pada pendidikan agama khususnya pendidikan Islam yang 

telah menjadi banteng agar bisa mencegah dari hal-hal yang amoral. 

Bagi para tokoh-tokoh dan cendikiawan muslim, ini menjadi tugas 

baru dalam merumuskan konsep pendidikan Islam yang telah 

mengalami degradasi secara kualitas. Sehingga hal tersebut menjadi 

latar belakang penelitian ini, Abdul Munir Mulkhan sebagai salah satu 

tokoh yang banyak memberikan gagasan melalui tulisan-tulisannya 

tentang pendidikan Islam dengan melalui pembelajaran tauhid yang 

menjadi ruh dalam pendidikan Islam. Pada penelitian tersebut di 

analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola 

pikir induktif. 

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

adalah pendekatan filosofis-historis. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deksriptif-analisis 

untuk menganalisis data. Dalam tujuan penelitian ini adalah  untuk 

mengetahui konsep pemikiran Abdul Munir Mulkhan terhadap nilai-

nilai tauhid dalam pendidikan Islam. Pada hasil penelitian skripsi ini 

menunjukkan bahwa : 

1. nilai-nilai tauhid dalam pendidikan Islam harus ditekankan pada 

kesadaran kebertuhanan dalam diri peserta didik agar menjadi 

sebuah saksi akan hadirnya keimanan dalam realita kehidupan.  

2. nilai-nilai tauhid dalam pendidikan Islam yaitu dengan berbagai 

macam metode yang dimiliki guru dengan segala kreatifitasnya, 

diharapkan bias menghadirkan Tuhan di dalam ruang kelas 

sehingga peserta didik mampu mempunyai hakikat ketuhanan dan 

bias menggunakannya demi berbuat baik bagi sesamanya. 

 

Kata Kunci :Nilai-Nilai, Tauhid, Pendidikan Islam 
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MOTTO 

ا لَُم لَوُۥ َسِميّّٗ َدتِِوۦۚ ىَلأ تَعأ طَبِرأ لِِعبََٰ ٱصأ ًَ هُ  بُدأ نَيَُما فَٱعأ َما بَيأ ًَ ِض  َرأ ٱۡلأ ًَ ِت  ٌََٰ َمَٰ بُّ ٱلسَّ  رَّ

65.  Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di 

antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam 

beribadah kepada-Nya. “Apakah kamu mengetahui ada seorang yang 

sama dengan Dia (yang patut disembah)?”. (Maryam : 65). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  A. Penegasan Judul 

      Judul adalah gambaran pokok yang akan menjadi 

pembaharuan dalam suatu karya ilmiah, serta akan memberikan 

arah yang konkrit terhadap apa yang telah diujinya. Dalam bagian 

ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya 

tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam 

memahami judul tersebut.  

     Skripsi ini berjudul Nilai-Nilai Tauhid Dalam Pendidikan 

Islam (Studi Pemikiran Abdul Munir Mulkhan). 

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan yaitu : 

1. Nilai-Nilai 

     Nilai merupakan suatu gagasan (konsep) tentang apa yang 

dipikirkan dan dianggap penting dalam kehidupan seseorang. 

Nilai juga dianggap sebagai patokan dan prinsip-prinsip untuk 

menimbang atau menilai sesuatu tentang baik atau buruk, 

berguna atau sia-sia, dihargai atau dicela.
1
 

     Wujud nilai-nilai Islam harus dapat disalurkan melalui 

kehidupan manusia dan agama selalu dipandang sebagai 

sumber nilai, karena agama berbicara tentang baik dan buruk, 

benar dan salah. Demikian pula agama Islam dengan ajaran 

nomatif yang berbicara tentang kebaikan yang memang 

sepantasnya dilakukan manusia dan keburukan yang harus 

dihindarinya.
2
 

2. Tauhid  

     Tauhid diambil dari kata : Wahhada Yuwahhidu Tauhidan 

yang artinya mengesakan.  

Dalam ajaran Islam, Tauhid itu berarti keyakinan akan 

keesaan Allah SWT. Kalimat Tauhid merupakan makna dari 

kalimat La Illaha Illallah yang berarti tidak ada Tuhan selain 

                                                           
1Jayadi Yusuf Sukman, ‗Ejournal.Unmuha.Ac.Id‘, Pengertian Nilai, 4 

(2017), 9–15. 
2 –87. 
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Allah. Tauhid merupakan pemurnian ibadah dengan maksud 

menghambakan diri hanya kepada Allah SWT. secara murni 

dan konsisten dengan mentaati segala perintah-Nya dan 

menjauhi segala larangan-Nya, dengan penuh rasa rendah diri, 

cinta, harap, dan takut kepada-Nya.
3
 

3. Pendidikan Islam 

     Pendidikan Islam merupakan pendidikan dengan melalui 

ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan 

asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari 

pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran 

agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat 

kelak.
4
 

4. Abdul Munir Mulkhan 

     Abdul Munir Mulkan ialah seorang guru besar UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Ia dilahirkan di Jember, 13 November 

1946, dalam keluarga dan lingkungan yang agamis. Ia telah 

menulis lebih dari 45 buku dan ratusan artikel yang 

dipublikasikan di berbagai majalah dan surat akabar 

terkemuka. Ia memaknai pendidikan sebagai suatu sistem 

permanusiaan manusia yang unik, mandiri, dan kreatif.  

5. Nilai-Nilai Tauhid Dalam Pendidikan Islam,  

     Menurut buku yang berjudul Nalar Spiritual Pendidikan 

Islam  yang ditulis oleh Abdul Munir Mulkhan menyebutkan 

bahwa Nilai-Nilai Tauhid di dalam Pendidikan Islam hanya 

mengajarkan 

pada manusia tentang Allah, Malaikat, makhluk ghaib lain 

dengan segala sifatnya, dan segala unsur keimanan.  

Beliau menilai bahwa ada kerancuan dalam konsep 

pendidikan Tauhid yang dinilai hanya bersifat secara normatif 

                                                           
3Mastuhu, Teologi Pendidikan Tauhid Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, 

(Jakarta : Friska Agung Insani, 2000). 
4Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2002). 
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tidak pada yang lebih bersifat ideologis yang mana pada 

akhirnya nilai-nilai Tauhid dalam dunia pendidikan Islam 

akan gagal untuk mendorong tumbuhnya pengalaman 

bertuhan.
5
 

 

  B. Latar Belakang Masalah 

     Kemajuan dalam dunia pendidikan Islam merupakan tanggung 

jawab bagi seluruh umat Islam terutama pada akademisi yang 

berkecimpung dan mempelajari tentang pendidikan Islam. 

Berbagai teori dan penemuan melalui riset telah banyak 

ditemukan oleh tokoh pakar pendidikan Islam dan para 

cendikiawan muslim di seluruh dunia, mereka masing-masing 

mempunyai keunggulan dan karakteristik tersendiri di wilayah 

teritorial yang mereka temukan. Apalagi jika melihat proses 

perjalanan zaman dahulu hingga sekarang telah banyak terjadi 

pergeseran budaya, perilaku moral dan sebagainya yang 

menimbulkan kekhawatiran akan eksistensi pendidikan Islam. 

     Mayoritas sekolah/madrasah di Indonesia mengambil sistem 

yang diterapkan oleh kaum barat. Padahal dalam beberapa hal 

tidak banyak sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa 

yang dikenal selain bangsa yang religius. Pendidikan Islam yang 

menjadi alternatif atas dasar pijakan dalam rangka menuju 

pendidikan yang bernilai dasar ke-tauhidan.  Menurut 

Ahmad Syafi‘i Ma‘arif, ―Kegiatan pendidikan di Bumi ini 

haruslah berorientasi pada langit, suatu orientasi transendental, 

agar kegiatan itu mempunyai makna spiritual yang mengatasi 

ruang dan waktu‖.
6
 Dapat diartikan dalam pendapat tersebut 

bahwa, pendidikan Tauhid menjadi pertimbangan yang utama 

daripada pendidikan disiplin ilmu lainnya yang menjadi dasar 

bagi ilmu-ilmu tersebut sehingga nantinya akan terintegralkan 

dengan pendidikan Islam.  

                                                           
5Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2002). 
6A. Syafi‘i Ma‘arif, ‗Peta Bumi Intelektualisme Islam Di Indonesia‘, Kearah 

Integrasi Sains Dan Agama Sebuah Tantangan Kontemporer, (Bandung: Mizan 1993, 

151. 
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Jika melihat ranah praksisnya dalam kehidupan sosial peserta 

didik pada zaman sekarang ini banyak yang terkenal terbelakang 

soal perilaku moralitas,nilai-nilai Tauhid menjadi penting agar 

dapat menumbuhkan kesadaran bertuhan, rendahnya kesadaran 

dalam pengawasan Tuhan akan menimbulkan kelupaan pada 

eksistensi Tuhan itu sendiri sehingga menimbulkan perbuatan-

perbuatan yang amoral pada peserta didik.
7
 Bahkan kesadaran 

pada Tuhan ke manusia hanya akan terjadi apabila manusia itu 

ditimpa oleh suatu masalah dalam hidupnya dan hal ini berlanjut 

dalam ranah sosialnya.
8
 

Seperti yang tertuang dalam Al-Qur‘an surah Yunus : 12 yang 

artinya : “dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdo’a 

kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, 

tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia 

(kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak 

pernah berdo’a kepada kami untuk (menghilangkan) bahaya 

yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui 

batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan”. 

     Selain itu dalam pendidikan formal selama ini lebih 

terfokuskan pada ranah kognisi, akibatnya menjadi kurang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik.
9
 Hal ini bisa dilihat dalam 

pendidikan hari ini baik dari jenjang manapun selalu memaknai 

keyakinannya sebagai ritual ibadah saja seperti hal nya praktek 

puasa, zakat maupun haji. Dan hal ini didukung oleh buku 

pelajaran agama Islam.  

Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa tanda orang bertakwa 

diantaranya : 

 

                                                           
7Abdul Munir Mulkhan, Kearifan Tradisional : Agama Bagi Manusia Atau 

Tuhan (Yogyakarta, 2000), 1. 
8Abdul Munir Mulkhan, Satu Tuhan Seribu Tafsir, ed. by Moeslim 

Abdurrahman (Yogyakarta, 2007), 7. 
9Abdul Munir Mulkhan, ‗Nalar Spiritual Pendidikan Islam‘, 

MEMBANGUN PENDIDIKAN ISLAM (Upaya Humanisasi Aqidah Melalui Jalur 

Formal), (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), 342. 



 5 

1. Mempercayai rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada 

Malaikat, kepada Rasul-Rasul-Nya, kepada kitab-kitab-

Nya, kepada hari akhir, dan kepada Qadla dan Qadar.  

2. Melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, yaitu patuh 

menegakkan shalat, setia menunaikan zakat, mengerjakan 

puasa, dan haji.  

 3. Melaksanakan Muamalah.
10

 

     Persoalannya kembali muncul ketika nilai-nilai Tauhid tidak 

menjadi dasar dalam semua bidang studi, baik bidang studi yang 

pada umumnya atau bidang studi yang terkait dengan ilmu agama 

Islam. Dari segi evaluasi dalam pendidikan kembali muncul 

persoalan lagi, dimana tolak ukur keberhasilan bidang studi 

agama Islam tidak hanya dilihat dari hasil evaluasi ranah kognisi, 

melainkan juga harus dilihat dari ranah afeksi dan psikomotorik 

(perilaku peserta didik). Hal ini merupakan arti bahwa 

keberhasilan pembelajaran bidang studi Tauhid menentukan juga 

keberhasilan dalam semua bidang studi lainnya.
11

 

     Begitu pentingnya menanamkan Tauhid dalam Pendidikan 

Agama Islam bagi peserta didik terutama mereka yang masih 

muda hingga remaja yang hanya memberikan kesadaran untuk 

hidup bertuhan dan selalu dalam pengawasan-Nya. Hal ini 

dicontohkan oleh seorang Nabi Luqman dalam mendidik anaknya 

seperti yang tertuang dalam  

Al-Qur‘an Surah Luqman : 13-14. 

  ُٞ ٌُ َعِظٍ ٍۡ ۡشَن ٌَظُ َّْ ٱٌشِّ ِِۖ إِ ًَّ ََل ذُۡشِشۡن تِٱّللَّ ثَُٕ َٛ ٌَِعظُُٗۥ ٌََٰ ُ٘ َٚ ُٓ ِلِۡتِِٕٗۦ  ََّٰ إِۡر لَاَي ٌُۡم َٚٔ١   

 ِْ ِٓ أَ ٍۡ َِ ٍُُٗۥ فًِ َعا فَِصَٰ َٚ  ٖٓ ۡ٘ َٚ ًٕا َعٍَىَٰ  ۡ٘ َٚ ُٗۥ  ُِّ ٍَۡرُٗ أُ َّ ِٗ َح ٌۡ ٌَِذ ََٰٛ َٓ تِ َٔسَٰ َٕا ٱۡۡلِ ٍۡ صَّ َٚ َٚ

 ََٰٛ ٌِ َٚ ِصٍُش  ٱۡشُىۡش ًٌِ  َّ
ٌۡ ًَّ ٱ َه إٌَِ ٌۡ  ١ٌَِٔذ

13.  Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah 

kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

                                                           
10Departemen Agama RI, Pendidikan Agama Islami Untuk Siswa SMU 

Kelas III (Jakarta; Depag RI), 134. 
11Munir Mulkhan, ‗Nalar Spiritual Pendidikan Islam, (Yogyakarta: PT Tiara 

Wacana, 2002, 342-343. 
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14.  Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan 

kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 

kembalimu. 

     Dalam pandangan Islam, ajaran Tauhid (Aqidah) ditempatkan 

sebagai inti dari ajaran Islam tersebut.
12

 Menjadi penting bahwa 

mengajarkan Nilai-Nilai Tauhid kelak akan membawa 

keselamatan bagi-Nya baik di dunia maupun di akhirat karena, 

ajaran Tauhid mengenalkan akan keyakinan pada Allah SWT. 

atas segala nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi 

kesempurnaan bagi-Nya karena nantinya akan menjadikan ibadah 

mereka yang ikhlas hanya kepada Allah SWT. Begitu pula pada 

sekelilingnya atau ranah sosial jika ajaran Tauhid diajarkan sejak 

dini maka niscaya kemerdekaan dan kebebasan akan menjadi 

citra budaya dan peradaban tiap peserta didik. Sehingga segala 

bentuk penindasan, kesewenangan (penjajahan) setiap individu 

peserta didik akan dipandang buruk atau tidak dibenarkan.  

     Dalam pendidikan Islam yang secara umum ingin membentuk 

peserta didik yang menyadari dan melaksanakan tugas-tugas 

kekhalifahan-Nya sehingga menjadi banyak yang memperkaya 

diri dengan khazanah ilmu pengetahuan tanpa mengenal 

batas,namun juga menyadari bahwa hakikat keseluruhan hidup 

dan kepemilikan ilmu pengetahuan dimaksudkan akan tetap 

bersumber kepada Allah SWT.
13

 

     Sejalan dengan pemikiran tersebut, Zakiah Darajat 

mengemukakan pendapatnya secara khusus tentang tujuan mulia 

pendidikan Islam adalah dapat menghasilkan manusia (peserta 

didik) yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain, serta 

senang dan gemar mengamalkan dan juga mengembangkan 

ajaran Islam dalam hubungan-Nya dengan Allah SWT. dan 

dengan peserta didiklainnya, sehingga mendapatkan manfaat 

                                                           
12Ibid., 344. 
13A. Syafi‘i Ma‘arif, dkk.,Pendidikan Islam Di Indonesia, Antara Cita Dan 

Fakta (Yogyakarta, 1991), 8-9. 
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yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan 

hidup di dunia kini dan di akhirat nanti.
14

 

     Abdul Munir Mulkhan merupakan salah seorang tokoh yang 

cukup berperan penting dalam membentuk pendidikan untuk 

memiliki pengalaman bertuhan,sehingga banyak 

menyumbangkan pikirannya melalui karya-karyanya. Salah satu 

pandangan Abdul Munir Mulkhan mengenai pendidikan Tauhid 

adalah pendidikan Tauhid yang merupakan fondasi tujuan bidang 

studi lainnya dalam sistem pendidikan Islam dan sistem 

Pendidikan Agama Islam. Konsep ini diperoleh dari landasan 

filosofis dalam gagasan islamisasi pengetahuan atau islamisasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga ia juga 

menambahkan bahwa pengalaman bertuhan menjadi kesadaran 

dalam keunikan tersendiri sebagai pengalaman yang otentik 

sehingga perlu ditempatkan sebagai akar pendidikan, 

pengembangan politik kebangsaan, dan kesalehan religius.
15

 

Keunikan adalah basis pribadi yang kreatif dan kecerdasan pada 

setiap individu peserta didik dengan kemampuan dan sikap hidup 

yang berbeda.
16

 Mengenal diri sendiri adalah akar mengenal 

Tuhan, alam semesta, dan orang lain. Dalam tradisi sufi, lebih 

dikenal dalam pemikiran man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu 

(to know your self).
17

Dengan begitu maka terbentuklah peserta 

didik yang paham akan keberadaan dirinya dan tujuan hidupnya, 

hal ini perlu ditekankan karena sejatinya tiap individu peserta 

didik mempunyai sifat ego dan cenderung bersikap superior 

hingga menganggap dirinya sebagai bentuk yang agung melebihi 

makhluk lainnya.
18

 Disinilah peranNilai-Nilai Tauhid Dalam 

Pendidikan Islam yang selain bertujuan untuk membentuk 

                                                           
14Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung : Bumi Aksara, 2008), 

29-30. 
15Abdul Munir Mulkhan, Satu Tuhan Seribu Tafsir, ed. by Moeslim 

Abdurrahman (Yogyakarta, 2007), 22. 
16Abdul Munir Mulkhan, Sufi Pinggiran (Yogyakarta, 2007), 152. 
17Abdul Munir Mulkhan, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2006), 260. Lihat juga harian Kompas, Pendidikan Multikultural vs 

Multikultural dalam Politik ("tt.p", 2004), 4-5. 
18Abdul Munir Mulkhan, Paradigma Intelektual Muslim (Yogyakarta, 

1993), 3. 
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manusia (peserta didik) dalam mengenal akan dirinya dan Tuhan-

Nya tetapi juga bertujuan untuk mencegah sikap dehumasisasi 

dan anti kemanusiaan seperti yang penulis sebutkan. 

     Maka dari itu penulis ingin lebih jauh mengungkap pemikiran-

pemikiran Abdul Munir Mulkhan sehingga dituangkannya dalam 

beberapa buku yang banyak mengungkapkan berbagai persoalan 

saat ini yang ada pada pendidikan Islam.  

     Dengan latar belakang inilah penulis ingin meneliti lebih jauh 

tentang Nilai-nilai Tauhid sebagai landasan Pendidikan Islam 

menurut pemikiran Abdul Munir Mulkhan. Sehingga penulis 

ingin melakukan penelitian dengan memberi judul, 

     NILAI-NILAI TAUHID DALAM PENDIDIKAN ISLAM 

(STUDI PEMIKIRAN ABDUL MUNIR MULKHAN).  

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalahnya sebagai berikut : 

1. Dalam kehidupan sosial peserta didik yang terkenal 

terbelakang soal perilaku moralitas, rendahnya keasadaran 

dalam pengawasan Tuhan yang akan menimbulkan kelupaan 

pada  eksistensi Tuhan itu sendiri sehingga menimbulkan 

perbuatan-perbuatan yang amoral pada peserta didik. 

2. Dalam pendidikan formal selama ini dalam pendidikan Tauhid 

lebih terfokuskan pada ranah kognisi, akibatnya menjadi 

kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

3. Nilai-Nilai Tauhid tidak menjadi dasar dalam semua bidang 

studi, baik bidang studi yang pada umumnya atau bidang studi 

yang terkait dengan ilmu agama Islam. 

Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah Nilai-Nilai 

Tauhid Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Abdul Munir 

Mulkhan). 
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D. Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas arah penelitian ini, selain karena 

keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya  maka dalam 

penelitian ini penulis akan memfokuskan dalam mengulas 

tentang: 

     Nilai-Nilai Tauhid Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran 

Abdul Munir Mulkhan).  

 

E. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah 

dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini 

ialah sebagai berikut : 

Bagaimanakah konsep pemikiran Abdul Munir Mulkhan tentang 

Nilai-Nilai Tauhid? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan kepada latar belakang dan rumusan masalah di 

atas adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan memahami berikut ini : 

Penulis ingin mengetahui bagaimana konsep pemikiran Abdul 

Munir Mulkhan tentang Nilai-Nilai Tauhid. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan hasilnya akan memberikan 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis :  

a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang Pendidikan 

Islam terutama berkaitan dengan konsep pemikiran Abdul 

Munir Mulkhan dalam bidang nilai-nilai tauhid; 

b. Mengkaji pemikiran Abdul Munir Mulkhan dalam bidang 

Pendidikan terutama nilai-nilai Tauhid karena dengan 

mengkaji nilai-nilai tauhid tersebut, maka dapat dijadikan 

sebagai modal untuk kemudian nantinya akan diterapkan 

dalam perkembangan pendidikan saat ini dan kemudian 

hari; dan  
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan mengembangkan Pendidikan Agama 

Islam. Khususnya di Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung dan masyarakat Indonesia umumnya. 

 

2. Secara Praktis : 

a. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti 

berikutnya untuk mengetahui dan memahami secara 

mendasar terkait gagasan-gagasan Abdul Munir Mulkhan; 

dan 

b. Hasil rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat khususnya sebagai pedoman 

dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam. 

 

H. Metode Penelitian 

      Metode penelitian adalah usaha yang dilakukan seseorang 

secara sistematis mengikuti aturan-aturan guna menjawab 

permasalahan yang hendak diteliti. Dalam metode penelitian ini 

akan dijelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang termasuk ke 

dalam penelitian kepustakaan (library research). Berpacu 

pada definisi penelitian kepustakaan sendiri ialah serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian.
19

 

     Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan 

data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di 

perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian 

                                                           
19Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2004), Cet. Ke-3, h.3. 
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sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal 

yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.
20

 

Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan 

menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban 

atas permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul 

skripsi ini Nilai-Nilai Tauhid dalam Pendidikan Islam (Studi 

Pemikiran Abdul Munir Mulkhan).  

2. Sifat Penelitian  

     Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau 

literer, maka penelitian ini termasuk ke dalam metode 

kualitatif dengan pendekatan filosofis-historis danmetode 

deskriptif analisis deduktif. Deskriptif analisis deduktif ialah 

menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum 

menjadi pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran 

atau rasio (berfikir rasional).
21

Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan dengan 

menggali data dan informasi dari teori atau pendapat para ahli 

yang terdapat dalam karya tulis baik berupa buku, jurnal, dan 

artikel mengenai pemikiran Abdul Munir Mulkhan tentang 

Nilai-Nilai Tauhid dalam Pendidikan Islam. Dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu pencarian 

berupa fakta, hasil, dan ide pemikiran seseorang melalui cara 

mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan 

generalisasi terhadap hasil yang dilakukan.
22

 

3. Sumber Data  

     Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam sebuah 

penelitian adalah subyek dari mana sumber data itu diperoleh. 

Demi kesempurnaan dan kelengkapan data, maka sumber 

datanya adalah karya yang ditulis oleh tokoh tersebut atau 

disebut juga dengan data utama (primer). Sedangkan sumber 

                                                           
20Ibid., 35-36. 
21Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), h. 

15. 
22Munzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pers, 

1990), h. 62. 
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data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian 

yang berkaitan dengan tema ini.  

a. Sumber Primer  

1. Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan, 

Tiara Wacana : 

2. Yogyakarta, 2002.  

3. Abdul Munir Mulkhan, Satu Tuhan Seribu Tafsiran 

(sebagian bab). Impulse-Kanisius, Yogyakarta, 

2007. 

4. Abdul Munir Mulkhan, Paradigma Intelektual 

Muslim, (Yogyakarta:Sipress, 1994). 

5. Abdul Munir Mulkhan, Satu Tuhan Seribu Tafsir, 

(Yogyakarta : Kanisius, 2007). 

6. Abdul Munir Mulkhan, Sufi Pinggiran, (Yogyakarta 

: Kanisius 2007). 

7. Mastuhu, Teologi Pendidikan (Tauhid Sebagai 

Paradigma Pendidikan Islam), (Jakarta : Friska 

Agung Insani, 2000). 

b. Sumber Sekunder 

1. Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam, 

(Jakarta : Erlangga, 2005).  

2. Abidin Ibn Rusyn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang 

Pendidikan,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998).  

3. Muhammad Zaini, Membumikan Tauhid, (Pustaka 

Ilmu Yogyakarta, 2011). 

4. A. Malik Fadjar Reorientasi Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Fajar Dunia, 1999). 

5. Syafi‘i Ma‘arif, Pendidikan Islam di Indonesia, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995). 

6. Syaikh Muhammad At-tamimi, Kitab Tauhid, 

(2004). 

7. Dan referensi lainnya yang berkaitan dengan judul 

yang penulis angkat. 
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4.  Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama 

dalam sebuah penelitian adalah mengumpulkan data. 

Terdapat beberapa teknik dalam mengumpulkan data, 

diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

kepustakaan maka upaya penulis dalam menghimpun data 

menggunakan data dokumentasi, yaitu mencari atau 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel 

penelitian yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen, prasasti, rapat, leger, dan sebagainya.
23

 

     Teknik pengumpulan data yang digunakan juga oleh 

penulis adalah sumber data primer yang merujuk pada 

sumber data yang ditulis langsung oleh Abdul Munir 

Mulkhan maupun sumber data sekunder yang merujuk pada 

kajian orang lain yang dibahas sesuai dengan pemikiran 

tokoh atau penulis angkat dalam penelitian ini.  

Disamping dokumenter teknik pengumpulan data, dalam 

proposal skripsi ini juga menggunakan metode : 

a) Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari 

literatur-literatur yang berkenaan dengan tema 

penelitian; 

b) Writing, yaitu mencatat semua data yang berkaitan 

dengan penelitian; 

c) Editing, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari 

kelengkapan arti dan makna, referensi, istilah-istilah 

atau ungkapan-ungkapan dari semua catatan data yang 

telah dihimpun; dan 

d) Untuk semua data yang dibutuhkan agar semuanya 

terkumpul, maka dilakukan analisis data yang bersifat 

kualitatif yang bermaksud mengorganisasikan data. 

Setelah data sudah terkumpul, maka proses analisis data 

                                                           
23Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206. 
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dimulai dari meneliti seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber.
24

 

5. Teknik Analisa Data 

     Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data 

yaitu dengan cara mencatat, menguntip, dan mengedit, 

kemudian diproses dalam pengolahan data dengan jalan 

mengelompokkan sesuai dengan bidang pokok bahasan 

masing-masing. Bahan yang telah dikelompokkan tersebut 

selanjutnya disusun, sehingga pembahasan yang akan dikaji 

dapat tersusun secara sistematis untuk selanjutnya digunakan 

proses analisis data.  

Setelah data diolah dan disusun, maka yang kemudian 

dilakukan adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data 

tersebut, sebelumnya penulis mengkaji obyek penelitian yang 

akan diteliti. Dikarenakan dalam penelitian ini yang dijadikan 

obyek penelitian adalah obyek teori atau kajian teori, sehingga 

untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan 

metode deskriptif analisis deduktif yang kajiannya bersifat 

teoritis.  

     Metode deskriptif analisis deduktif adalah menarik suatu 

kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan 

khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir 

rasional).
25

 

Maksud penulis dalam penggunaan teknik analisa data 

ialah untuk menegaskan maksud dan inti data-data, sehingga 

secara langsung memberikan ringkasan padat tentang fokus 

utama tentang konsep pemikiran Abdul Munir Mulkhan, 

analisis data ini penting untuk dijadikan peringatan agar 

uraian yang ditulis dalam penelitian ini agar tidak jauh 

melebar dari fokus inti pembahasan.
26

 

 

                                                           
24Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda 

Karya, 2002, 193. 
25Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 

15. 
26Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Raka 

Sarasin, 2000), 68. 
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I. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Pada sub bab kajian kepustakaan ini, skripsi yang berjudul 

NILAI-NILAI TAUHID DALAMPENDIDIKAN ISLAM 

(STUDI PEMIKIRAN ABDUL MUNIR MULKHAN).Fokus 

pada dua pembahasan. Pertama, adalah kajian kepustakaan yang 

berkaitan dengan Nilai-Nilai Tauhid. Yakni : 

1. Khilmi Arif, ―Humanisasi Pendidikan dalam Perspektif 

Islam (Telaah atas Pemikiran Abdul  

 Mulkhan)‖. Di Bandung, Jurnal Of Basic Education Edisi 1 

Vol.3 Tahun 2002. Pokok bahasannya mengenai 

pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu 

pengetahuan (transfer of knowledge) kepada peserta didik, 

tetapi lebih dari itu, yakni mentransfer nilai (transfer of 

value). Selain itu, pendidikan juga merupakan kerja budaya 

yang menuntut peserta didik untuk selalu mengembangkan 

potensi dan daya kreativitas yang dimilikinya agar tetap 

survive dalam hidupnya. Karena itu, daya kritis dan 

partisipatif harus selalu muncul dalam jiwa peserta didik. 

Bedanya dengan Penulis, mengarah pada 

humanisasipendidikan yang mengakar pada keunikan 

personalitas anak manusia. Kemudian humanisasi 

pendidikan dijalankan dengan bentuk demokratisasi 

pendidikan. Demokratisasi pendidikan menjadi syarat 

mutlak bagi terbentuknya suasana dialogis dan humanis. Di 

dalam proses belajar mengajar dijalankan dengan penuh 

keterbukaan, peserta didik mendapat kesempatan penuh 

untuk mengekspresikan dirinya. Begitu juga hubungan 

antara pendidik dan peserta didik karena hubungan tersebut 

dibangun atas kemitraan, bukan sebagai atasan dan 

bawahan, melainkan sebagai partner dalam mengantarkan 

proses belajar mengajar untuk menemukan kesadaran 

dalam kehidupan. 

2. Abdul Munir Mulkhan, ―Jalan Tuhan dan Kemanusiaan 

dalam Pendidikan‖. Di Yogyakarta, 

Sukma : Jurnal Pendidikan Edisi 2 Vol. 1 Tahun 2017. 

Pokok bahasannya mengenai keimanan atau kebertuhanan 
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dan kepribadian seseorang yang harus mempunyai 

pengalaman hidup dalam berdialog dengan dirinya sendiri, 

berdialog dengan alam, dan berdialog dengan lingkungan 

sosial-budaya tempat ia hidup, tumbuh, dan berkembang. 

Bedanya dengan Penulis, mengarah padapendidikan yang 

merupakan rekayasa pengalaman hidup secara terencana 

dan terprogram guna memperoleh hasil maksimal bagi 

kepentingan masa depan sejarah umat manusia. sehingga 

pendidikan yang dijalankan harus sesuai secara 

komprehensif sekaligus sintetis menjadi pendidikan yang 

humanis kemudian menjadi pribadi yang saleh dengan 

proses tanpa ada akhirnya.  

3. Mubarak Ahmad, ―Pendidikan Bercorak Sufisme dalam 

Pemikiran Abdul Munir Mulkhan‖. 

Di Jakarta, Journal of History Education Edisi 2 Vol. 2 

Tahun 2020. Pokok bahasannya mengenai problematika 

masyarakat modern yang mengarah kepada pemikiran 

pendidikan kontemporer sehingga dapat mengatasi 

patologi modernitas dan modernisme yang terlalu 

berlebihan.  

Bedanya dengan Penulis,  lebih mengarah pada pendidikan 

yang bercorak sufisme sehingga akhirnya bertujuan untuk 

membuka kesadaran internal manusia terhadap situasi, 

kondisi, dan tanggung jawab spiritual yang dapat 

mengantarkan manusia ke arah perbaikan kualitas diri dan 

tanggap terhadap perubahan yang terjadi disekitarnya, 

sekaligus dapat mensejahterakan manusia lainnya melalui 

ilmu amaliah dan amal yang ilmiah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nilai-Nilai Tauhid 

1. Pengertian Nilai-Nilai Tauhid 

     Dasar pengetahuan dalam mempelajari tauhid, yaitu 

mengetahui ajaran akan keesaan Allah SWT. Dalam ajaran 

Islam, Tauhid merupakan keyakinan tentang keesaan Tuhan 

dan segala pikiran hingga teori berikut dalil-dalilnya yang 

mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu esa.
27

 Yang 

telah memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada 

di alam ini. Setiap muslim dalam mengawali dasar 

pengetahuannya dengan menegaskan akan keesaan Allah 

SWT. Alfaruqi menyampaikan pendapatnya bahwa sebagai 

prinsip dasar pengetahuan Islam, Tauhid merupakan 

pengakuan bahwa Allah sebagai kebenaran Al-Haq itu ada 

dan Dia itu Esa. Alfaruqi juga menegaskan bahwa menjadi 

seorang muslim berarti terdapat kesadaran diri kita untuk 

senantiasa mengingat Allah karena Dia Maha Pencipta dan 

Hakim. Seseorang yang menjadi Islam berarti harus 

menjalankan kewajibannya untuk segala sesuatu yang 

diperintahkan-Nya semata-mata demi Dia.  

     Memahami Tauhid itu harus melihat makna dari kata 

dasar awalnya yaitu keesaan dan kesatuan (penyatuan) yang 

tergantung pada aspek apa kesatuan itu diletakkan. Bila 

disatukan dengan zat-Nya, zat Allah itu esa, satu (tunggal), 

dan begitu juga sifat hingga af‘al-Nya tetap esa atau satu 

kesatuan yang utuh. Secara keseluruhan ini sangat penting 

untuk diketahui. Begitupun juga konsepsi akan keesaan 

Tuhan yang bukan hanya sekedar ikatan keyakinan, tapi 

                                                           
27Tauhid merupakan perkembangan makna pada tahap pengertian bahasa 

aqidah yakni wahhada-yuwahhidu-tauhidan. al-wabbad merupakan sosok yang 

memiliki kekhususan-kekhususan. Lihat penjelasan Ibrahim Muhammad ibn Abdullah 

Al-Buraikan, Pengantar Studi Aqidah Islam (Jakarta : Litbang Pusat Studi Islam Al-

Manar), 4. 
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keterlibatan ;suatu prinsip tindakan yang memberi inspirasi 

kepada seluruh aspek kehidupan.
28

 

 Iman kepada kalimat tauhid la ilaha illallah mendidik 

manusia di atas suatu kekuatan yang besar dalam kebulatan 

tekad, keberanian, kesabaran, ketabahan dan tawakkal, 

dikala menghadapi perkara-perkara besar di dunia, demi 

untuk mengharapkan keridhaan Allah.       Manusia menjadi 

lebih mempunyai keyakinan bahwa kekuatan Tuhan yang 

memiliki langit dan bumi menyokong dari belakangnya dan 

membimbing tangannya pada tahap-tahap kehidupannya.
29

 

     Tatanan keyakinan bagi seorang mukmin tidak hanya 

percaya kepada Tuhan, namun juga dituntut agar keyakinan 

itu termanifestasi pada tatanan kehidupan manusia, 

menyangkut pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, 

ilmu, dan teknologi. Dari konteks inilah tauhid bermakna 

sebagai fondasi dalam kehidupan dengan segala dimensinya. 

 

2. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Tauhid 

     Secara garis besar ajaran nilai-nilai tauhid berkaitan 

dengan kepercayaan berikut ini (1) Allah adalah satu-

satunya yang berhak dan wajib disembah, yang berkuasa 

mencipta, memelihara dan memiliki alam semesta dan 

seluruh isinya. (2) Hanya Allah yang berwenang dan mampu 

mengatur. Fungsi hidup manusia hanyalah untuk beribadah 

mendekatkan diri pada Allah untuk mencari ridha 

(perkenan)-Nya, agar selamat, sejahtera dan bahagia di dunia 

dan sesudah hari kiamat. Penjelasan lebih rinci mengenai 

kepercayaan tauhid adalah sebagaimana berikut ini. 

     Tidak ada kesamaan atas nama Tuhan, sehingga Allah 

SWT.adalah tunggal dalam segala hal. Allah 

SWT.merupakan Yang Maha Esa dalam ketuhanan, sifat-

sifat, dan perbuatan-Nya. Ia memiliki sifat : hidup, ada dan 

mengadakan segala sesuatu, mendengar dan melihat. 

                                                           
28Mastuki HS., ‗―Tauhid sebagai paradigma pendidikan Islam (sebuah 

bagan filosofis)‖.dalamJurnal Madania‘, Volume 2 Nomor 2, 4–16. 
29Kastolani, ‗Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid‘, 1.1 (2016), 1–24. 
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Kekuasaan Allah SWT.meliputi segala peringkat dan segala 

jenis kekuatan. Tidak ada sela waktu antara kehendak dan 

kejadian, karena kesatuan keduanya segala yang dikehendaki 

dan suatu kejadian juga. Pengetahuan Allah SWT.meliputi 

segala perbuatan manusia, kejadian duniawi dan yang gaib. 

Allah SWT. telahbersabda, bahwa ia memliki segala sifat 

kesempurnaan, dan tidak memiliki sifat kemustahilan dan 

kekurangan. Allah SWT. merupakansumber segala peristiwa 

duniawi, dimana perbuatan dan nasib manusia tergantung 

kepada-Nya.  

     Iman kepada malaikat merupakan bagian dari akidah 

Islam, dan merupakan salah satu komponen dalam bertauhid 

kepada Allah. Kata malaikat berasal dari kata ٍِه yang 

memiliki jamak ِالئه yang artinya adalah risalah atau 

menyampaikan pesan. Secara istilah malaikat adalah 

makhluk Allah yang bersifat ghaib yang wujudnya tidak 

dapat dilihat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, 

atau dirasakan. Iman kepada malaikat berarti percaya, yakin 

bahwa Allah SWT., telah menciptakan malaikat yang diberi 

tugas melaksanakan perintah-Nya mengurus alam semesta. 

Tugas malaikat tersebut seperti mengatur hujan, mancabut 

nyawa, mencatat segala amal perbuatan manusia. Malaikat 

sangat patuh dalam melaksanakan tugas-Nya. 

     Kajian mengenai keimanan terhadap malaikat merupakan 

salah satu lingkup bahasan dalam nilai-nilai tauhid. Dalam 

pembahasan mengenai nilai-nilai tauhid, keimanan terhadap 

malaikat berada setelah kajian terhadap keimanan terhadap 

Allah dan lebih didahulukan dari kajian keimanan terhadap 

kitab suci dan keimanan terhadap rasul. 

     Allah SWT. menurunkan beberapa kitab berisi ajaran 

agama yang tujuannya untuk pedoman dalam memperbaiki 

kehidupan dunia dan agama manusia. Kitab Zabur untuk 

Nabi Dawud, Taurat untuk Musa, Injil untuk Isa AS. Dan, 

Al-Qur‘an adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada 

Muhammad SAW. Sebagai Nabi penutup. Al-Qur‘an 
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mengandung ajaran para Rasul yang berisi : syariat, budi 

luhur, dan kesempurnaan hukum. 

     Manusia wajib percaya bahwa Rasul merupakan utusan 

Allah SWT. dengan tugas memberi petunjuk kepada 

manusia kepada jalan yang lurus. Karena itu, Rasul 

merupakan pembawa berita gembira dan peringatan agar 

manusia tidak membantah Allah SWT..Keimanan kepada 

para nabi dan rasul mengandung empat unsur pokok, yaitu :  

1. Mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para Nabi 

dan Rasul. Orang yang mengingkari – walaupun satu 

Rasul – sama saja mengingkari seluruh Rasul, 

2. Mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang kita ketahui 

dan mengimani secara global nama-nama Nabi dan Rasul 

yang tidak ketahui (akan datang penjelasannya), 

3. Membenarkan berita-berita yang shahih dari para Nabi 

dan Rasul, dan 

4. Mengamalkan syari‘at Nabi dimana Nabi diutus kepada 

kita. Dan penutup para nabi adalah Nabi Muhammad 

shallallahu ‗alaihi wa sallam yang beliau diutus untuk 

seluruh umat manusia. Sehingga ketika telah datang Nabi 

Muhammad shallallahu ‗alaihi wa sallam, maka wajib 

bagi ahlu kitab tunduk dan berserah diri pada Islam. 

      Kepercayaan tentang qadla dan qadar ini merupakan 

topik utama perdebatan di antara ulama (Hanafi, 1977). 

Muhammadiyah memandang; manusia wajib percaya bahwa 

segala yang ada di dunia adalah makhluk Allah SWT. yang 

ada dan terjadi karena diciptakan Tuhan. Orang mukmin 

wajib percaya Allah SWT. menetapkan perintah berbuat 

amal, atau melarangnya. Allah SWT. menentukan sesuatu 

sebelum diciptakan dan mengatur segala yang ada dengan 

pengetahuan dengan kebijaksanaan dan kehendak-Nya. 

Inilah qadla dan qadar Tuhan, dimana perbuatan manusia 

berdasarkan Qadla dan Qadar-Nya. Sesuai qadla dan qadar 

Tuhan, kaum muslim memandang bahwa manusia wajib 

berikhtiar namun juga percaya bahwa ketentuan akhir hasil 

ikhtiarnya itu tetap dari Allah SWT.. Batas ikhtiar bebas 
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manusia hanya dalam mengolah rezeki dan hal lain yang 

dikaruniakan Tuhan kepadanya. Namun, hasil usaha (ikhtiar) 

itu tidak tergantung jenis dan usahanya tapi oleh kehendak 

(qadla) dan perkenaan Tuhan yang apapun dipercaya sebagai 

nasib dan rezeki. 

      Keyakinan tentang datangnya Hari Kiamat merupakan 

orientasi dasar pemeluk Islam, lebih dari keselamatannya di 

dunia. Kepercayaan dan ritual yang dilakukan manusia, tidak 

berhbungan dengann perolehan di dunia. Seluruhnya 

dilakukan, agar nanti di hari kiamat memperoleh 

keselamatan berupa kehidupan surgawi. Sama seperti 

ikhtiar, rezeki, dan nasib keselamatan di hari kiamat 

diperoleh jika Allah SWT. berkenan. Seseorang mendapat 

rezeki atau masuk surga, bukan akibat usahanya, tapi semata 

karena kehendak Allah SWT. yang bebas campur tangan 

manusia. Kepercayaan ini menjelaskan bagaimana model 

kebangkitan di hari kiamat nanti. 

      Masalah ruh dan jasad di hari kiamat, harus dikaji dari 

Al-Qur‘an dan Sunnah. Pemahaman kiamat hanya benar jika 

manusia percaya bahwa Allah itu ada. Allah merupakan 

kenyataan yang serba tidak sama dengan apapun tetapi 

memiliki kekuasaan menciptakan alam dan segala yang ada 

dan mungkin ada. Termasuk kekuasaan Allah SWT. untuk 

mengembalikan ruh kepada jasadnya nanti di hari kiamat. 

Pada hari kiamat, manusia mendapat jaminan keselamatan 

dari Allah SWT. sebagai balasan perbuatan baik karena taat 

kepada ajaran Allah SWT.. Mereka yang mengikuti Rasul 

Muhammad dan sahabat-sahabatnya, percaya seluruh alam 

mempunyai permulaan, dijadikan Allah SWT. dari ketiadaan 

dan suatu saat hancur, kecuali Allah SWT. sendiri.  

  

3. Nilai-Nilai Tauhid Dalam Pendidikan Islam 

     Secara umum pendidikan dapat dipahami sebagai ikhtiar 

untuk menyiapkan peserta didik    melalui berbagai proses 

pembelajaran agar mereka cerdas dan dapat berperan dengan 

selayaknya. Dalam sejarah pemikiran Islam, ajaran tauhid 
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tersusun dalam ilmu tauhid yang juga dikenal sebagai ilmu 

Ushuluddin atau ilmu tentang pokok-pokok ajaran Islam. 

Ilmu tauhid inilah yang kemudian akan menjadi bidang studi 

utama dalam sistem pendidikan Islam. Dalam tujuan 

pendidikan tauhid itu ialah mampu menjadi satu 

infrastruktur dengan membangun sumber daya manusia yang 

utuh dan berkualitas, yakni menjadikan manusia yang 

paripurna sebagai wujud keutuhan dan ketaqwaannya.   

Nilai-Nilai Tauhid juga dijadikan landasan fundamental 

yang sekaligus merupakan dasar paradigmatik untuk 

membangun sistem fikrah yang holistik dalam mewujudkan 

sistem pendidikan itu sendiri, mulai dari muatan materi, 

perumusan tujuan, dan mekanisme. Demikian juga dengan 

tauhid ilmu karena dalam konteks kesatuan ilmiah disini 

merupakan dimensi ilmu, maka kaitannya lebih banyak 

dalam materi atau isi pendidikan yang dalam istilah lain 

bahan tersebut akan diinternalisasi atau ditransfer ke dalam 

kurikulum pendidikan. 

S. Nasution ia menjelaskan bahwa ada empat 

komponen dasar didalam kurikulum,  

yaitu : 1. Komponen tujuan; 2. Komponen isi (bahan) yang 

diantaranya merupakan ilmu; 3. Komponen metode atau 

didalam proses belajar mengajar; dan 4. Komponen 

penilaian (evaluasi).
30

 Terlaksananya proses pendidikan 

didalam kepentingan yang berlandaskan Tauhid, keempat 

komponen tersebut haruslah terintegrasi ke dalam prinsip-

prinsip Tauhid. Pada komponen tujuan, mulai dari tujuan 

institusi, kurikuler, umum, dan pembelajaran haruslah 

mencerminkan upaya mentauhidkan Allah, target-target 

yang dirumuskan mestinya memenuhi kebutuhan dimensi-

dimensi diri bagi peserta didik, mulai dari fisik, maupun 

psikis, sosial dan lain-lain yang kemudian dibingkai oleh 

tujuan luhur yakni ingin mengabdikan diri kepada Allah 

dalam artian mentauhidkan Allah dalam segala aspek 

kehidupan. Maka pengenalan dan pemahaman yang akurat 

                                                           
30S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995). 
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tentang manusia dalam perspektif Al-Qur‘an merupakan 

salah satu pijakan dalam merumuskan tujuan pendidikan 

Islam.  

Sementara itu pada komponen isi (ilmu sebagai materi 

pendidikan) seperti yang telah disinggung sebelumnya, 

metode atau proses belajar sangat menentukan dalam 

keberhasilan pendidikan. Isi atau materi pendidikan bisa 

tercapai bila proses dan metode yang digunakan relevan 

dengan tujuan. Bahkan cara atau langkah-langkah yang 

digunakan dapat membantu peserta didik dalam mengubah 

diri untuk menempati posisi atau situasi ideal yang 

ditentukan. Begitu juga dengan metode yang terbaik 

haruslah menjadi pilihan, karena metode itu merupakan 

salah satu bagian atau cara yang dapat menjembatani 

tumbuh dan berkembangnya potensi atau dimensi pada diri 

peserta didik. Dalam konteks tauhid, manusia merupakan 

makhluk yang dibekali dengan potensi-potensi ilahiah, yaitu 

fitrah yang sebagaimana dalam Surah Ar-Rum : 30. 

 ًَ َٙۚا ََل ذَۡثِذٌ ٍۡ ِ ٱٌَّرًِ فَطََش ٱٌَّٕاَط َعٍَ ِٓ َحٍِٕٗفۚا فِۡطَشَخ ٱّللَّ ٌ ۡجََٙه ٌٍِذِّ َٚ  ُۡ فَأَلِ

  َْ ٛ ُّ َّٓ أَۡوثََش ٱٌَّٕاِط ََل ٌَۡعٍَ ِى ٌََٰ َٚ  ُُ مٍَِّ ٌۡ ُٓ ٱ ٌ ٌَِه ٱٌذِّ ِۚ َرَٰ ِك ٱّللَّ ٍۡ  ١ٌَِٓخ

30.  Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 

agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 

peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.  

(QS. Ar-Rum : 30) 

Dengan adanya pembekalan dari Allah berupa fitrah
31

 

yang kemudian ditunjang dengan berbagai elemen dan 

kesatuan penciptaan yang utuh. Maka seharusnya metode 

tersebut menjadi ikatan dengan munculnya kecerdasan dan 

kemampuan yang integral pada diri pserta didik. Metode 

belajar yang menyenangkan dan modern dengan sasaran 

                                                           
31‗Dalam Ayat Yang Telah Disebutkan Bahwa Fitrah Allah SWT. Yaitu 

Manusia Diciptakan Allah Mempunyai Naluri Beragama Merupakan Agama Tauhid. 

Kalau Ada Manusia Tidak Beragama Tauhid, Maka Hal Itu Tidaklah Wajar. Mereka 

Tidak Beragama Tauhid Karena Pengaruh Lingkungan‘. 
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pencerdasan inteligensi dan keterampilan yang perlu 

dibarengi dengan upaya pencerdasan spiritual melalui 

bidang studi qisah, amsal, keteladanan, dan sebagainya. 

Tidak berbeda dengan metode, evaluasi yang sangat strategis 

dalam meningkatkan proses pendidikan, sebab hakikat 

evaluasi adalah usaha pengukuran terhadap hal-hal yang 

telah dilaksanakan. Maka evaluasi itu harus memiliki nuansa 

kesatuan dalam mengukur berbagai potensi yang 

diberdayakan, sehingga timbulnya pertumbuhan dan 

peningkatan dalam pemahaman yang terjadi pada diri 

peserta didik.  

     Dalam upaya mewujudkan integrasi pembelajaran tauhid 

ke dalam proses pendidikan Islam, maka perkembangan 

kurikulum dengan segala dimensinya, perlu disatukan oleh 

pakar-pakar lewat interdisipliner bahkan tenaga pengajar 

serta segenap penyelenggara harus terlibat dalam sebuah 

kancah tentang pemahaman ataupun wawasan dengan sifat 

substansi ideal.  

     Pada dasarnya hal ini dikarenakan pendidik sebagai ujung 

tombak penyelenggara dalam lembaga pendidikan Islam dan 

bahkan merekalah yang akan mengorganisir dengan 

memberikan pengetahuan, kepribadian, maupun kesadaran 

nilai-nilai tauhid kepada peserta didik. Berkaitan dengan hal 

ini, banyak pihak lain pula yang punya andil besar dalam 

rangka mewujudkan situasi dan warna dalam proses 

pendidikan. Keseluruhan dalam dimensi yang terkait, 

haruslah terlebih dahulu memiliki landasan tauhid yang 

mantap. 

 

B. Konsep Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

     Pendidikan Islam merupakan pokok dasar bagi semua 

mata pelajaran, baik yang pada umumnya dimasukkan ke 

dalam ilmu agama Islam atau Islamic Studies, ataupun pada 

bidang studi ilmu-ilmu umum lainnya. Tolak ukur suatu 

keberhasilan dalam pendidikan Islam tidak hanya dilihat dari 
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hasil evaluasi ranah kognisinya saja, melainkan seharusnya 

juga dilihat dari hasil evaluasi ranah afeksi dan psikomotorik 

(perilaku) peserta didik. Hal ini berarti bahwa keberhasilan 

dalam pendidikan tauhid menentukan keberhasilan pada 

semua mata pelajaran dalam pendidikan Islam. 

   Oleh karena itu, pendidikan tauhid dapat dijadikan dasar 

utama dalam analisa untuk melihat kemungkinan akan 

tumbuhnya keyakinan tentang balasan Allah SWT. terhadap 

setiap tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Sehingga 

kemudian, Tauhid bukanlah hanya sekedar mengetahui 

rukun iman, rukun Islam, nama, dan sifat-sifat Allah SWT. 

saja, tetapi bagaimana pendidikan tauhid itu memberikan 

peluang untuk tumbuhnya kesadaran tentang nilai-nilai 

ketuhanan atas setiap perilaku peserta didik. 

     Ilmu tauhid dapat dijadikan sebagai pola atau konsep 

dalam pendidikan, karena sesungguhnya yang dikehendaki 

adalah agar para peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan spiritual. Yang dimaksud dengan pengetahuan 

spiritual itu adalah pengetahuan mengenai tentang tatanan 

spiritual. Esensi dalam pengetahuan spiritual itu merupakan 

pengetahuan tentang dunia ruh. Dalam Islam, pengetahuan 

ini merujuk pada pengetahuan tentang Yang Maha Esa, 

tentang Tuhan dan keesaan-Nya. Patut diketahui bahwa 

prinsip keesaan ilahi (at-tawhid) merupakan pesan sentral 

Islam. Pengetahuan Islam dalam klasifikasinya disepanjang 

sejarah, pengetahuan tentang tauhid itu senantiasa 

merupakan bentuk pengetahuan tertinggi serta tujuan puncak 

semua upaya intelektual.
32

 

     Dalam sisi tauhid inilah dapat dijadikan parameter esensi 

pendidikan yang akan dilaksanakan. Tauhid itu harus 

dijadikan jalan dan pedoman sehingga format pendidikan 

dapat lebih terarah lagi dalam mencapai tujuan pendidikan 

yang diinginkan dan agar peserta didik dapat melakukan 

segala aspek perbuatan serta bertingkah laku yang positif 
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Pustaka Hidayah, 2008) 148. 
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berdasarkan konsep tauhid. Pendidikan yang berbasis 

kekuatan dalam hal pengetahuan spiritual akan memberikan 

warna tersendiri bagi pengetahuan dan pengalaman peserta 

didik. Sehingga upaya yang menjadikan pendidikan tauhid 

sebagai paradigma bagi pendidikan Islam adalah satu hal 

yang harus diwujudkan, karena pendidikan tauhid 

merupakan sarana dalam menciptakan manusia-manusia 

yang memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kekuatan 

mental spiritual yang utuh. 

     Berdasarkan realitas yang terjadi dalam dunia 

pendidikan, maka seharusnya konsep tauhid itu harus 

dijadikan sebagai pokok dasar bagi pendidikan terutama 

dalam pendidikan Islam. Konsep ketuhanan (tauhid) yang 

dimaksud itu merupakan suatu upaya yang keras dan 

sungguh-sungguh dalam mengarahkan, mengembangkan, 

membimbing akal pikiran, jiwa, ruh, dan qalbu kepada 

pengenalan (ma‘rifat) dan cinta (mahabbah) kepada Allah 

SWT. Sehingga melenyapkan segala sifat, af‘al, asma‘ dan 

dzat dari yang negatif sampai ke hal yang positif 

(fana‘fillah) serta mengekalkannya dalam suatu kondisi dan 

ruang (baqa‘billah).
33

 

     Dalam konteks inilah tauhid sebagai paradigma 

pendidikan Islam, pendidikan yang dimaksud adalah agar 

manusia (peserta didik) dapat memfungsikan instrumen-

instrumen yang dititipkan oleh Allah SWT. kepadanya 

seperti akal pikiran,sehingga dapat menjadikannya brilian 

dalam memecahkan rahasia ciptaan-Nya, hati yang mampu 

menampilkan hakikat dari rahasia itu dan fisikpun dapat 

menjadi indah penampilannya dengan menampakkan hak-

hak Nya. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan tauhid 

ini, manusia akan menjadi manusia yang hamba, bukan 

manusia yang hewani. Sehingga akan timbul rasa saling 

mengasihi, tolong menolong, selalu waspada terhadap tipu 

daya dunia dan manusia-manusia dzalim, kemudian dapat 
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berlaku sederhana (zuhud) dan hati-hati (wara‘), dan lain 

sebagainya. 

     Sehingga pada akhirnya, dalam kondisi bagaimanapun 

juga, hendaknya tauhid tetap dijadikan sebagai landasan 

bagi proses panjang dari sebuah pendidikan, agar peserta 

didik tidak hanya memiliki bekal pendidikan yang 

menciptakan kebahagiaan duniawi saja, akan tetapi lebih 

jauh orientasinya dalam pendidikan yang membawa dan 

menciptakan kebahagiaan bagi para pelaku pendidikan baik 

di dunia maupun di kehidupan akhirat selanjutnya. 

 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam 

     Alquran dan Sunnah sebagai dasar pendidikan Islam, 

kemudian ijtihad yang menurut istilah fiqh merupakan usaha 

sungguh-sungguh atau kerja keras pemikiran manusia untuk 

mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan akal 

mengenai hukum sesuatu masalah. Berijtihad pendidikan 

adalah usaha sungguh-sungguh atau kerja keras dalam 

pemikiran untuk menetapkan berbagai pandangan, konsep 

dan operasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pencapaian tujuan pendidikan Islam.  

     Mengingat hasil pemikiran (ijtihad) bersifat nisbi, maka 

dasar-dasar pendidikan Islam dibedakan menjadi dua 

macam, yakni yang bersifat absolut berupa wahyu Allah 

yang sudah termodifikasi dalam Alquran dan Sunnah dan 

yang bersifat relatif yakni hasil ijtihad. Perlu diperhatikan 

bahwa sunnah Rasul selain perkataan, perbuatan dan 

ketetapan Rasul atau hadits, tetapi juga termasuk kehidupan 

Rasul selama beliau hidup. Dalam kehidupan Rasul banyak 

sekali keteladanan beliau dalam dakwah dan pendidikan 

yang bisa dicontoh.  

     Keabsolutan Alquran dan Sunnah sebagai dasar 

pendidikan Islam merupakan tiang penyangga pendidikan 

Islam yang memelihara esensi dan tujuan-tujuan 

fundamental yang terus menerus harus dilestarikan. 

Sementara dasar pendidikan yang dihasilkan oleh olah pikir 
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manusia atau hasil ijtihad, akan tetap berkembang dan 

dikembangkan secara kreatif untuk mempertahankan daya 

kental dan kelestarian pendidikan Islam sehingga senantiasa 

relevan, inovatif dan responsif.
34

 

     Lebih jauh lagi, Dja‘far Siddik mengulas tentang dasar 

pokok yang berada di atas, maka pendidikan Islam 

ditegakkan atas beberapa asas. Ringkasnya yaitu:  

1. Asas Agama  

2. Asas Filsafat  

3. Asas Sosial dan Kemasyarakatan  

4. Asas Biologis dan Psikologis. 

Sebenarnya secara lebih rinci, dasar-dasar pendidikan Islam 

itu meliputi : 

1. Dasar normatif pendidikan Islam, meliputi:  

a. Nilai aqidah, ibadah, syariah – Al-dharuriyat al-khams, 

b. Nilai-nilai manusia sebagai abdullah, khalifatullah, dan 

c. Nilai-nilai manusia sebagai pendidik, anak didik. 

2. Dasar filosofis pendidikan Islam, meliputi : 

 a. Apa hakikat manusia dan hal yang terkait dengan 

manusia seperti masalah akal pikiran dan mengenai 

hakikat kebahagiaan.  

b. Apa hakikat alam  

c. Apa hakikat kehidupan  

d. Apa hakikat kebenaran dan pengetahuan  

e. Apa itu nilai kebaikan dan keindahan  

f. Pandangan-pandangan mengenai hakikat, tujuan, 

kegunaan pendidikan, pendidik, anak didik, lingkungan 

serta sarana atau metode pendidikan  

3. Dasar Biologis dan psikologis pendidikan Islam, meliputi: 

a. Fisik, jiwa dan ruh  

b. Fithrah dan hanief  

c. Masa kanak-kanak, baligh dan dewasa  
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d. Intelectual quotient, emotional quotient dan spiritual 

quotient.  

4. Dasar sosiologis pendidikan Islam, meliputi : 

a. Manusia makhluk individual-sosial  

b. Manusia makhluk yang bermanfaat bagi yang lain  

c. Keluarga muslim dan masyarakat muslim  

d. Hubungan antara individu, keluarga, lembaga 

pendidikan, mesjid dan masyarakat  

     Berkenaan dengan tujuan pendidikan Islam menurut 

Kamrani Buseri, berkembang sejalan dengan pemikiran para 

tokoh. Fathiyah Hasan Sulaiman
35

 yang menulis buku ―Sistim 

Pendidikan Versi Al-Ghazali‖, menegaskan bahwa setelah 

mempelajari karya-karya tulis beliau tentang pendidikan dan 

pengajaran jelaslah kiranya bahwa beliau berusaha untuk 

mencapai dua tujuan, yaitu :  

(1) Insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah 

SWT.  

(2) Insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.  

     Hasan Langgulung, menegaskan, pada tahap tujuan akhir, 

maka tujuan-tujuan pendidikan agama itu dinyatakan sebagai 

berikut: 

1. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat  

2. Perwujudan diri sendiri sesuai dengan pandangan Islam  

3. Persiapan untuk menjadi warga negara yang baik  

4. Perkembangan yang menyeluruh dan berpadu bagi pribadi 

pelajar. 

     Sementara menurut H M Arifin
36

, ―rumusan tujuan akhir 

Pendidikan Islam ialah merealisasikan manusia muslim yang 

beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan. Manusia 

yang mampu mengabdikan dirinya kepada Khaliknya dengan 

sikap dan kepribadian bulat yang merujuk kepada penyerahan 

                                                           
35Ibid, 75. 
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diri kepada-Nya dalam segala aspek hidupnya, duniawiah dan 

ukhrawiah. Bila diringkas yaitu untuk mewujudkan manusia 

yang berkepribadian muslim yang bulat lahiriah dan batiniah 

yang mampu mengabdikan segala amal perbuatannya untuk 

mencari keridaan Allah SWT. 

     Pendidikan Islam bertujuan menyeimbangkan 

pertumbuhan dari total kepribadian manusia melalui 

pendidikan spritual, intelektual, rasio, rasa dan fisik manusia. 

Pendidikan di sini tidak terlepas dari memasukkan keimanan 

kepada keseluruhan kepribadiannya sehingga akan tumbuh 

semangat dan kegairahan terhadap Islam dan 

memampukannya mengikuti Alquran dan Sunnah dan mampu 

diarahkan oleh sistem nilai Islam dengan senang dan bahagia, 

dengan begitu dia dibolehkan merealisasikan statusnya 

sebagai khalifatullah, yang kepadanya Allah mengizinkan 

untuk menguasai alam semesta ini.  

     Perlu dicatat bahwa pendidikan Islam mengembangkan 

seluruh potensi manusia menyangkut spiritual atau rohani 

manusia, pikir, rasa, imajinasi, intuisi dan fisik manusia 

sendiri, sehingga tumbuh kepribadian yang komprehensip. 

Pendidikan Islam tidak membenarkan melebihkan salah satu 

potensi atau beberapa potensi diantaranya lebih berkembang 

dibanding yang lainnya. Perkembangan potensi tersebut harus 

seimbang sehingga betul-betul akan menumbuhkan sebuah 

kepribadian yang utuh dan kompak. Tidak ada rohani lebih 

berkembang daripada pikir atau lainnya. Tidak ada pikir lebih 

berkembang daripada rasa atau lainnya. Begitu seterusnya. 

Rohani tidak boleh mengabaikan fisik, sehingga fisik tidak 

boleh mengabaikan rohani, pikir tidak boleh mengabaikan 

rasa, sehingga rasa tidak boleh mengabaikan pikir, begitupula 

imajinasi dan intuisi harus dikembangkan sewajarnya, 

sehingga betul-betul tumbuh dan berkembang suatu 

kompetensi kepribadian yang unggul dan dari itu martabat dia 

sebagai abdullah dan khalifatullah akan dicapainya. Di saat 

itulah dia menjadi manusia sempurna yang memiliki 

kehidupan yang mudah dan kehidupan yang bermakna. 
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Bilamana kedua kondisi tersebut telah dimiliki oleh seorang 

manusia, maka dia menjadi manusia sempurna yang akan 

mampu menyebarkan rahmat bagi sekalian alam. 

 

3. Ruang Lingkup Kurikulum Pendidikan Islam 

     Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di Madrasah 

memuat materi al-Quran dan Hadis, Aqidah/Tauhid, Akhlak, 

Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Ruang lingkup 

tersebut menggambarkan materi pendidikan agama yang 

mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri 

sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun 

lingkungannya (hablum minallah, hablum minannas 

wahablum minal ‘alam). Dalam penyampaian materi 

pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan 

strategi dan metode yang tepat, umumnya strategi dan 

metode yang digunakan oleh guru PAI sama dengan strategi 

atau metode pada mata pelajaran lainnya. Terakhir untuk 

mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan yang telah 

ditetapkan dilakukan evaluasi, baik melalui formatif maupun 

sumatif.
37

 

     Menurut Oemar Hamalik (2009)
38

, mengatakan bahwa 

implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, 

yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, 

dan evaluasi. Pengembangan program mencakup program 

pembelajaran, program bimbingan dan konseling atau 

remedial. Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya 

sehingga terjadi perubahan prilaku yang lebih baik. 

Sementara evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan 

sepanjang pelaksanaan kurikulum. 

     Sejak tahun 2006 Sistem Pendidikan Nasional 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Secara umum KTSP memiliki beberapa kelebihan, 
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di antaranya memberikan keleluasan kepada Stake holder 

sekolah/madrasah untuk meningkatkakan kreativitasnya, 

termasuk guru. Keleluasan tersebut tentunya memberikan 

peluang bagi guru untuk menciptakakan proses 

pembelajaran yang lebih menarik. Peluang ini belum 

sepenuhnya dimanfaatkan guru. Guru masih terjebak dalam 

keasyikan menggunakan metode lama, salah satu yang 

paling populer adalah metode ceramah. Hal ini tentunya 

berimplikasi terhadap proses pembelajaran yang monoton 

dan cenderung kurang menarik, karena bersifat teoritis dan 

tidak menyentuh aspek pembentukan pribadi dan akhlak.
39

 

Demikian pula dengan pendekatan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada penguasaan apek kognitif seperti hapalan 

dan pengetahuan. Sementara afektif dan psikomotorik siswa 

jarang tersentuh, akibatnya pembelajaran jadi kurang 

bermakna. Padahal agama adalah akhlak yang berkaitan 

dengan sikap, perkataan, dan prilaku keseharian. Selain itu, 

sebagian guru agama masih terpaku pada ketuntasan 

kurikulum. Sehingga beranggapan, bahwa pembelajaran 

dianggap sukses jika target kurikulum tercapai. Oleh karena 

itu tidak heran jika selama ini pembelajaran hanya sebatas 

pengajaran bukan pendidikan, sebatas transfer of knowledge 

belum menyentuh transfer of value. 

     Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam 

implementasi kurikulum PAI, dapat digunakan dua model 

pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro.Pendekatan 

makro, model pendekatan makro berupaya untuk 

menghadirkan proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang dapat memberikan nuansa yang berbeda dan 

harapan kolektif semua pihak, baik sekolah maupun 

madrasah. Pendekatan Mikro, yaitu suatu tahapan secara 

praktis dan sistematis yang memperhatikan situasi dan 

kondisi sumber daya dukung lembaga pendidikan. Melalui 

pendekatan mikro ini dimaksudkan agar tujuan 

implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di 
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sekolah atau madrasah dapat tercapai secara terukur dan 

berhasil secara maksimal. Pendekatan ini meliputi 

pengembangan materi, peran guru dan siswa dalam interaksi 

pembelajaran.
40

 

 

C. Nilai-Nilai Filsafat Pendidikan  

1. Pengertian Nilai-Nilai Filsafat Pendidikan 

     Pentingnya memperlajari filsafat sebagai ilmu dan filsafat 

terapan, termasuk filsafat agama, filsafat Pancasila, dan 

filsafat pendidikan dalam kehidupan. Kata filsafat berkaitan 

erat dengan segala sesuatu yang dapat dipikirkan oleh 

manusia, bahkan tidak akan ada habisnya karena 

mengandung dua kemungkinan, yaitu proses berpikir dan 

hasil berpikir.
41

 

     Filsafat dalam arti pertama ialah jalan yang ditempuh 

dalam memecahkan suatu masalah. Manusia, dalam hidup 

dan kehidupannya tidak pernah sepi dan terus melekat 

dengan masalah, baik sebagai individu dalam keluarga, 

masyarakat, dan negara maupun dalam masalah ekonomi, 

politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Disamping 

itu, filsafat mempunyai konotasi dalam segala hal yang 

bersifat teoritis, transendental, abstrak, dan lain sebagainya.  

     Sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia yang 

senantiasa mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan 

perubahan, maka pengertian filsafat juga mengalami suatu 

perkembangan dan perubahan konotasi yang telah 

menguasai kehidupan manusia sehingga mempengaruhi 

filsafat hidup suatu bangsa menjadi norma negara. 

Kehidupan bangsa dan negara dalam segala aspek 

kehidupannya berdasarkan asas-asas filosofis, seperti 

nasionalisme, sosialisme, liberalisme, komunisme, dan lain 

sebagainya. Hampir dapat dikatakan bahwa filsafat juga 

sebagai filsafat negara menjadi filsafat pendidikan suatu 
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masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka pembentukan 

dan pembinaan manusia menjadi warga negara yang baik.  

     Bila diperhatikan, arti filsafat mengandung cita-cita yang 

mulia. Yaitu, orang yang belajar filsafat akan berusaha untuk 

memiliki mutiara-mutiara kebijaksanaan sebagai pedoman 

dan pegangan hidup sehingga filsafat mengandung sesuatu 

yang dalam bagi manusia. Filsafat dipandang sebagai induk 

ilmu pengetahuan, karena pada mulanya sebagian besar ilmu 

yang berkembang saat ini berasl dari filsafat. Filsafat 

menjawab semua persoalan tentang hidup dan kehidupan 

serta kesimpulannya yang bersifat hakiki. Antara lain, 

mengenai manusia, ketuhanan, ekonomi, sosial, 

pengetahuan, dan pendidikan. Dalam hal ini, tampak filsafat 

berperan sebagai induk atau ratu ilmu pengetahuan. 

     Nilai-nilai filsafat itu tidak hanya dimiliki oleh seorang 

filsuf saja, tetapi juga dimiliki oleh setiap individu yang 

baik, (yang memiliki pimpinan pemikiran), terutama 

pendidik atau guru yang harus bersikap bijaksana semaksinal 

mungkin. Sosok pendidik atau guru yang sanggup menilai 

situasi dan kondisi dengan rasionya, memiliki kesanggupan 

bertindak dengan baik, mengambil kesimpulan terhadap 

sesuatu secara tipis, berusaha menghubungkan sebab-akibat, 

mengkritik, dan menganalisis serta mengembalikan pendapat 

kepada motif-motif yang menyebabkannya. Kemudian, 

mempertahankan pendapat tersebut dengan argumentasi dan 

penalaran yang tepat. 

 

2. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Filsafat Pendidikan Islam 

       Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-

masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti 

masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, 

metode, lingkungan. Bagaimana masalah tersebut disusun, 

tentu saja ada pemikiran yang melatar belakanginya. 

Pemikiran yang melatar belakangi inilah disebut filsafat 

pendidikan Islam.  
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      Pola dan sistem pemikiran kefilsafatan sebagai suatu ilmu 

adalah : 

a. Pemikiran kefilsafatan harus bersifat sistematis, dalam 

artian bahwa cara berfikirnya bersifat logis dan rasional 

tentang hakikat permasalahan yang dihadapi. 

b. Tinjauan terhadap permasalahan yang berfikiran filsafat 

radikal artinya menyangkut persoalan-persoalan 

mendasar sampai ke akar-akarnya. 

c. Ruang lingkupnya bersifat universal artinya 

menyeluruh. 

d. Objek pengkajiannya bersifat objektif. 

 

3. Manfaat Mempelajari Nilai-Nilai Filsafat Pendidikan 

Islam 

Omar Mohammad at-Toumy al-syaiany mengemukakan 

adanya 3 manfaat dalam mempelajari nilai-nilai filsafat yang 

dikutip dalam buku Filsafat Pendidikan Islam,karya 

Abuddin Nata antara lain :  

1. Filsafat pendidikan itu dapat menolong para pengatur 

pendidikan dan orang-orang yang Melaksanakannya 

dalam suatu Negara untuk membentuk pemikiran sehat 

terhadap proses pendidikan,  

2. Filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik 

untuk penilaian pendidikan dalam arti yang 

menyeluruh, dan  

3. Filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam 

memberikan pendalaman pemikiran bagi faktor-faktor 

spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. 

     Menurut Muzayyin Arifin, ia berpendapat dalam buku 

Filsafat Pendidikan Islam, karya Abuddin Nata ada 3 tugas 

pokok filsafat pendidikan Islam, antara lain : 

1. Memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan 

kepada proses pelaksanaan pendidikan Yang 

beradasarkan ajaran Islam, 

2. Melakukan kritik dan koreksi terhadap proses 

pelaksanaan tersebut, dan 
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3. Melakukan evaluasi terhadap metode dari proses 

pendidikan tersebut. 
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