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ABSTRAK 

METODE PENDIDIKAN ISLAM BAGI ANAK 

 PERSPEKTIF ABDURRAHMAN AN NAHLAWI 

 

Oleh: 

Dea Uswatun Hasanah 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dalam perkembangan dunia pendidikan 

saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

berdampak pada sebagian anak yang kurang tepat dalam bersikap 

ataupun penggunaannya. Saat ini dapat dilihat tengah terjadi berbagai 

krisis akhlak, etika dan moral pada kebanyakan anak. Jadi tidak heran 

jika pendidikanlah yang mendapat sorotan karena dimungkinkan 

kinerja yang kurang dalam pendidikan anak. pendidikan Islam mampu 

membentuk manusia yang lebih unggul secara intelektual, kaya dalam 

amal, serta anggun dalam moral dan kebijakan. Telah banyak pakar 

pendidikan Islam yang telah memunculkan teori-teori pendidikan 

dengan sudut pendang mereka masing-masing. Salah satu nya adalah 

Abdurrahman An Nahlawi. Pemikiran beliau tentang pendidikan Islam 

merupakan wujud dari kepeduliannya terhadap dunia pendidikan 

terutama terhadap anak-anak yang tertuang dalam karya beliau dalam 

bukunya yaitu Pendidikan Islam di keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Dalam buku tersebut membahas tentang bagaimana pendidikan Islam 

itu seharusnya dilakukan dalam mulai (rumah, sekolah, masyarakat). 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library 

research (penelitian pustaka). Sumber data primernya yaitu buku 

Pendidikan Islam di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan judul asli 

Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha Fil Baiti Wal Madrasati 

Wal Mujtama dan buku Prinsip-Prinsip dan metoda Pendidikan islam 

dengan judul asli Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Asalibuha karya 

Abdurrahman An Nahlawi. Sedangkan sumber data sekundernya 

adalah buku-buku yang relevan dengan obyek pembahasan kajian ini. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content 

analysis). 

 

Dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa pemikiran Abdurrahman 

An Nahlawi tentang Metode Pendidikan Islam diantaranya terletak 

pada tujuan, dasar, dan metode-metode. Dimana yang pertama tujuan 

pendidikan Islam, pendidikan Islam yaitu suatu pandangan 

kepribadian, atau pengembangan kemampuan, atau potensi yang perlu 

dikembangkan; peningkatan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, 



iii 

 

dari tidak mengerti menjadi mengerti, serta tujuan kearah mana 

peserta didik dapat mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua dasar 

pendidikan Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Dan 

yang terakhir metode pendidikan Islam menurut Abdurrahman An 

Nahlawi yaitu suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

ditetapkan atau cara yang tepat dan cepat untuk meraih tujuan 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan metode 

pendidikan juga merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

cukup penting untuk diperhatikan. Penyampaian materi dalam arti 

penanaman nilai-nilai pendidikan sering gagal karena cara yang 

digunakan kurang tepat. Salah satunya meliputi metode hiwar Qur’ani 

dan nabawi, metode kisah Qur’ani dan Nabawi, dan lain-lain. 

Kata Kunci : Metode, Pendidikan Islam, anak, Abdurrahman An 

Nahlawi 
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MOTTO 

 

 

                          

        

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". 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran pokok yang akan menjadi 

pembahasan dalam suatu karya ilmiah, serta akan memberikan 

arah yang konkrit terhadap apa yang telah diujinya. Maka pada 

bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul 

skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam 

penafsirannya bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. 

Skripsi ini berjudul Metode Pendidikan Islam Bagi Anak 

Perspektif Abdurrahman An Nahlawi. Adapun istilah istilah 

yang perlu dijelaskan adalah: 

1. Metode 

Metode adalah seperangkat cara, dan jalan yang 

digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar 

peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau 

menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam 

silabi mata pelajaran. Metode dalam bahasa arab juga 

dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langkah-langkah 

strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu 

pekerjaan.
1
 

2. Pendidikan  

Pendidikan merupakan perbuatan dan tindakan yang 

dapat dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh dan 

mendalam. Bahkan pendidikan dikaitkan, didasarkan, dan 

diturunkan dari ajaran agama Islam. Dengan demikian 

pendidikan dalam artian kokoh dasarnya, jelas dan terarah 

tujuannya.
2
 

3. Islam 

Islam merupakan syariat Allah bagi manusia yang 

dengan bekal syariat itu manusia beribadah. Agar manusia 

                                                           
1Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Kalam Mulia, 2002), h.271-
2Abdurrahman Al Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan 

Masyarakat, (Jakarta, Gema Insani, 1995), h.14 
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mampu memikul dan merealisasikan amanat besar itu, 

syariat itu membutuhkan pengalaman, pengembangan dan 

pembinaan.
3
adalah agama yang diturunkan Allah kepada 

manusia melalui Rasul-Nya berisi hukum-hukum yang 

mengatur hubungan manusi dengan Allah, manusia dengan 

manusia, manusia dengan alam semesta.
4
 

4. Anak 

Anak dalam perspektif Islam merupakan amanah 

dari Allah SWT. Dengan demikian, semua orangtua 

berkewajiban untuk mendidik anaknya agar dapat menjadi 

insan yang shaleh dan shalehah, berilmu, serta bertakwa.
5
 

5. Abdurrahman An Nahlawi 

Abdurrahman An Nahlawi atau yang mempunyai 

nama lengkap Abd al Rahman Abdal Karim Uthman 

Muhammad al Arqaswasi al Nahlawi. Beliau dilahirkan pada 

tanggal 7 Safar 1396 H / 1876 M di sebuah daerah yang 

bernama Nahlawa kota Madinah, Sudi Arabia. Abd Karim 

Uthman merupakan nama ayahnya yang mendidik dan 

membesarkannya. Ayahnya adalah seorang yang taat ibahad 

dan taat beragama Islam sehingga selalu memperhatikan 

pendidikan anak-anakny. 

Dengan latar belakang dan kondisi keluarga yang 

Islami, tidak heran jika Abdurrahman An Nahlawi sejak 

kecil telah mendapat didikan dan bimbingan dari 

keluarganya dengan Islami dan berpengalaman serta 

menghargai ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun 

ilmu umum. Abdurrahman An Nahlawi pernah menjadi 

pengajar di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Su‟ud 

di Riyadh, Saudi Arabia., tentang pendidikan Islam. 

Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan Islam 

terlihat dari karyanya yang banyak memancarkan 

                                                           
3Ibid, h. 25 
4Asep Rudi Nurjaman, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2020), h.16-18 
5Jaudah Muhammad Awwad. Mendidik Anak Secara Islam. Gema Insani, 

1995. 
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fanatismenya terhadap Islam sehingga dituangkannya dalam 

teori-teori pendidikannya yang didasarkan pada al-Qu‟an 

dan Sunnah Rasulullah SAW yang dikenal dengan metode 

Qur‟ani dan Nabawi. Beliau juga melanjutkan dan menekuni  

ilmu-ilmu umum seperti filsafat dan psikologi. Hal ini 

terlihat dalam karya-karyanya yang tampak membandingkan 

antara peradaban barat dan timur terutama masalah 

pendidikan yang didasarkan pada filsafat dan dalam 

mengidekan teori-teori beliau menggunakan pendekatan 

psikologi.
6
 

 

B. Latar Belakang 

Dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini, ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat berdampak pada 

sebagian anak yang kurang tepat dalam bersikap ataupun 

penggunaannya. Saat ini dapat dilihat tengah terjadi berbagai 

krisis akhlak, etika dan moral pada kebanyakan anak. Jadi tidak 

heran jika pendidikanlah yang mendapat sorotan karena 

dimungkinkan kinerja yang kurang dalam mendidikan anak. 

Pendidikan adalah modal utama untuk membangun 

sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan dipandang 

sebagai salah satu aspek yang mempunyai peranan pokok untuk 

generasi mendatang.
7
Pendidikan merupakan suatu proses untuk 

memperbaiki, meningkatkan  pengetahuan, serta keterampilan 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan 

kehidupan manusia. Pendidikan juga hal yang sangat penting 

diutamakan oleh orang tua, karena dengan pendidikan seseorang 

dapat mencapai kehidupan yang lebih layak dan mempunyai 

wawasan yang lebih luas. Masyarakat saat ini semakin menyadari 

pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-

anaknya mulai dari sejak dini.  

                                                           
6Shun Atun Hasanah, Konsep Manajemen Kurikulum Pendidikan Menurut 

Richard A Gorton dan Abd al Nahlawi, Studi Perbandingan (Surabaya: Tesis PPs Iain 

Sunan Ampel Surabaya, 2005), h. 46-47 
7Deden Makbuloh, Pendidikan Islam Dan Sistem Penjaminan Mutu, 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 22. 
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Pengertian yang lebih sederhana dan umum, pendidikan 

adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Pendidikan baik untuk kehidupan umat manusia merupakan 

kebutuhan mutlak, yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa 

pendidikan sama sekali, mustahil suatu kelompok manusia dapat 

hidup berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera, 

dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.
8
 Bahkan, 

masalah pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, maupun 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam perkembangannya, pendidikan juga perlu sebuah 

proses perubahan untuk menuju perbaikan. Hal ini ditunjukan 

untuk manusia agar mampu mengikuti persaingan dan 

perkembangan teknologi yang ada di dalam pendidikan. Di 

samping itu, pendidikan mampu melahirkan generasi yang 

bertaqwa, berbudi luhur dengan bekal keterampilan dan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pemerintah telah menetapkan tujuan pendidikan nasional 

yang dituangkan dalam UU. No. 20 tahun 2003  tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 sebagai berikut. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta 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.
9
 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional maka pendidikan 

di sekolah tidak hanya terkait upaya penguasaan di bidang 

akademik saja, namun harus diimbangi dengan pembentukan 

                                                           
8Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), hlm.71. 
9Ridwan Abdullah Sani dkk, Pendidikan karakter: Mengembangkan 

Karakter Anak yang Islami,  h. 5 
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karakter. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh pendidik di sekolah 

dan orang tua dirumah. Jika keseimbangan tersebut dilakukan, 

pendidikan dapat menjadi dasar untuk mengubah anak menjadi 

lebih berkualitas dari aspek keimanan, ilmu pengetahuan, dan 

akhlak.
10

 

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan 

di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai 

manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
11

 

Pendidikan bisa kita katakan sebuah proses bimbingan secara 

sadar dari seorang pendidik (guru) terhadap seorang murid baik 

itu secara jasmani dan rohani untuk menjadikan manusia menjadi 

pribadi yang mampu mengarahkan manusia agar memiliki 

mental, intelektual, dan spiritual yang sempurna.  

Proses pendidikan bisa berlangsung melalui alam, 

lingkungan, serta pengalaman dan hal-hal yang dapat 

mempengaruhi proses perkembangan kepribadian dan cara 

berpikir manusia.
12

 Perkembangan pendidikan ini sangat 

didominasi dan dipengaruhi dari lingkungan terutama dalam 

keluarga. Pendidikan anak memang sesuatu yang sangat penting. 

Sebab, pendidikan pada masa awal akan berpengaruh di 

kemudian hari. 

Menurut Imam Al-Ghazali metode melatih anak 

merupakan perkara yang terpenting dan paling utama. Anak 

adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Bila seorang anak 

dilatih untuk mengerjakan kebaikan, ia akan tumbuh menjadi 

orang yang baik dan bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, 

bila ia dibiarkan mengerjakan keburukan dan dibiarkan begitu 

saja bagaikan hewan, ia akan hidup sengsara dan binasa. Cara 

orang tua menjaga anaknya adalah dengan mendidik dan 

                                                           
10 Ibid, h. 6 
11 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 

2012), hlm. 2. 
12Safrudin Aziz, Pendidikan Keluarga, (Yogyakarta: Gaya Media, 2015),  h. 

10. 
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mengajarkan akhlak yang baik serta menjaganya dari teman-

teman yang buruk.
13

 

Dengan demikian, maka orang tua (ayah & ibu) harus 

memiliki usaha dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya, 

terutama pada masa sekarang. Orang tua harus mampu mengasuh 

anaknya dengan baik jika ia menginginkan seorang anak yang 

bisa menempatkan diri pada zamannya, karena tak jarang orang 

tua yang menginginkan anaknya berhasil dan sukses  justru 

mendapatkan hasil yang sebaliknya dikarenakan kurangnya 

perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya.
14

 Abdullah 

Nashih Ulwan menjelaskan bahwa perhatian orang tua terhadap 

anaknya merupakan asas terkuat dalam pembentukan manusia 

yang utuh.
15

 Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT 

dalam surah At-Tahrim ayat 6: 

                      

                        

         

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qur‟an Surah 

At-Tahrim/66:6)
16

 

 

                                                           
13Syaikh Jamal Abdurrahman, Islamic Parenting (Pendidikan Anak Metode 

Nabi), (Solo: Aqwam, 2010), h. xvii 
14Abdullah Nashih „ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Diterjemahkan oleh 

Saifullah Kamilie dan Hery Noer Ali dengan judul “Pedoman Pendidikan Anak 

Dalam Islam” juz 2 (Semarang: Asy-Syifa), h. 123. 
15Ibid. 
16Depag RI, Al-Qur‟an Perkata Transliterasi (Bandung: Departemen 

Agama, 2014), h. 560 
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Dalam perspektif Islam, anak adalah amanah dari Allah 

SWT. Semua Orang Tua berkewajiban untuk mendidik anaknya 

agar dapat menjadi insan yang shaleh dan shalehah, berilmu, dan 

bertakwa. Ini adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari setiap 

Orang Tua anak kepada Khaliknya. Anak bisa kita ibaratkan 

seperti selembar kertas putih kosong yang harus diisi, dalam hal 

inilah peran kedua Orang Tua benar-benar penting bagi tumbuh 

kembang anak dan sangat dominan untuk mendidik anak sejak 

dini, dengan kesabaran dan kasih sayang sepenuh hati 

menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang positif, mampu menjadi 

contoh yang baik dan memberi makan yang halal & toyib. 

Suasana yang agamis di lingkungan rumah, di sekolah akan lebih 

mudah untuk menumbuhkan Kecerdasan Emosi dan Kecerdasan 

Spiritual bagi anak. Akan tetapi Peranan dan pembinaan agama 

pada diri anak merupakan peran aktif keluarga yang tidak bisa 

diabaikan begitu saja. Akan menjadi kesalahan yang sangat fatal 

bila menyerahkan pembinaan pendidikan agama anak hanya 

kepada lingkungan, masyarakat maupun sekolah saja. Hal ini 

dikarenakan tanggung jawab pendidikan agama yang paling awal 

bagi anak terletak dipundak orang tuanya. Keluarga merupakan 

lembaga pendidikan pertama dan utama dalam setiap aspek 

kehidupan. 

Di indonesia yang memiliki berbagai masalah yang 

kompleks salah satu diantaranya yaitu anak dan sindrom 

kecanduan cinta atau bisa kita bilang sekarang dengan istilah 

“pacaran”. Pacaran secara tidak langsung telah mendarah daging 

ke seluk-beluk pikiran anak muda yang mencapai usia desawa. 

Bahkan anak usia dini yang sudah mengenal istilah 

pacaran.
17

Padahal dalam Islam jelas wajib menutup aurat dan 

haram berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahram. Pergaulan bebas dan pengawasan orangtua sering 

membuat anak yang belum pantas berpacaran merasa nyaman 

dengan jalinan yang mereka bangun. Tanggung jawab orangtua, 

seharusnya perlu mereka impikan. Dalam hal ini, harus kita 

                                                           
17Mohammad Takdir ilahi, Quantum Parenting,(Jogjakarta: Katahati, 2013), 

h. 61 
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sadari juga bahwa hal ini dapat mengarah pada kekerasan fisik. 

Akibatnya, tingkat perselisihan dan pertengkaran semakin tidak 

terbendung. Bahkan, rentan diperketat agar tidak menjadi 

sindrom dan menghambat pendidikan atau laju masa depan yang 

terjadi konflik internal. 
18

 Masalah perilaku (akhlak) di zaman 

sekarang ini, banyak para masyarakat serta orang tua mengeluh 

akibat perilaku dari remaja yang sudah terlewat batas. 

Kemerosotan perilaku (moral) bukan terjadi di kota-kota besar 

saja, namun sudah menjalar di kota-kota kecil. 

Dampak dari kecanduan cinta (pacaran) ini sama 

buruknya untuk kesehatan jiwa dan pendidikan anak sekarang. 

Buktinya sudah banyak kasus bunuh diri atau pembunuhan yang 

terjadi. Contoh ekstremnya, ada orang  yang bunuh diri karena 

ditinggal pergi kekasih yang kemudian orang menilai bahwa 

cerita ini mencerminkan kisah cinta sejati. Padahal, cinta sejati 

bukan berarti buat manusia, melainkan hanya untuk Allah. 

Contoh nyata yang lainnya pada Rabu, 4 November 2020 lalu, 

ditemukan jasad seorang siswi SMA tergantung di sebuah pohon 

di depan kantor pusat Universitas Kristen Indonesia (UKI) 

Toraja, Makale, Sulawesi Selatan. Sebelum memutuskan untuk 

gantung diri, FS ternyata sempat menuliskan surat untuk orangtua 

dan mantan pacarnya. Lewat surat yang ditulis, FS mengaku 

dirinya Hncur setelah kisah cintanya dengan sang kekasih 

berakhir. Parahnya FS mengaku jika hubungannya berakhir maka 

hidupnyapun ikut berakhir. Seolah menepati janjinya, FS 

menuliskan kini dirinya tak akan mengganggu kehidupan sang 

mantan pacar. Dikutip dari TribunToraja.com. 

Cinta adalah pangkal dari setiap perbuatan yang baik 

maupun yang buruk. Maka, pangkal amalan din ini adalah cinta 

kepada Allah dan Rasul-Nya (Sodiq, 2005). Cinta yang demikian, 

hanya berdasarkan pada keinginan sesaat dengan tidak 

mempertimbangkan baik buruknya dalam  melakukan hubungan 

cinta.
19

 Berpacaran juga salah satu larangan dalam Agama Islam, 

seperti terdapat dalam firman Allah SWT: 

                                                           
18Ibid, h. 64 
19Ibid, h. 68 
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Artinya:  

    “Dan janganlah kmu mendekati zina; sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan 

yang buruk.” (Qur‟an Surah Al-Isra/17:32) 

Seorang anak akan tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan bertambahnya usia sehingga ruang pergaulannya bukan 

hanya dirumah dan disekolah saja. Ia juga akan menjadi bagian 

dalam suatu kumpulan individu di lingkungan masyarakat. Oleh 

sebab itu, terjadi interaksi antara dirinya dengan masyarakat 

sekitarnya sehingga hal tersebut sangat berpengaruh juga pada 

proses pendidikannya. Pembinaan, pengembangan dan bimbingan 

yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pendidikan harus tepat 

arahnya, yakni kegiatan pendidikan tersebut harus dapat menjadi 

sarana perealisasian idealisme pendidikan Islam: 

mengaplikasikan syariat Allah melalui Ibadah kepada-Nya serta 

mewujudkan segala hal yang bersumber dari konsepsi Islam 

tentang alam semesta, kehidupan, manusia, dan tanggung 

jawabnya.
20

 

Banyaknya penyimpangan yang dialami anak-anak 

ditengah lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar tempat 

tinggal mereka mempunyai dampak pengaruh besar terhadap diri 

anak. Seorang anak yang tumbuh di tengah lingkungan yang baik 

biasanya tidak sulit tumbuh menjadi anak yang shalih. 

Sebaliknya, seorang anak yang tumbuh di lingkungan tidak baik 

akan mendapat pengaruh tidak baik pula. Oleh karena itu, anak 

yang tumbuh di lingkungan pasar dapat kita bedakan dengan jelas 

daripada anak yang tumbuh di lingkungan masjid. Akan berbeda 

pula anak yang tumbuh di lingkungan pedesaan dengan yang 

tumbuh di perkotaan, lingkungan yang disiplin dengan 

lingkungan yang tidak disiplin (amburadul), dan seterusnya. 

Maka dari itu sebagai orang tua sebaiknya juga harus 

                                                           
20Abdurrahman An Nahlawi,Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan 

Masyarakat, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), h.192 
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mempertimbangkan baik-baik saat hendak memilih lingkungan 

tempat tinggal.
21

 

Banyaknya anak yang dibesarkan dengan cara yang 

kurang tepat sehingga dapat memicu anak menjadi tumbuh 

dengan perilaku yang menyimpang dan salah. Hal tersebut 

dipengaruhi dengan tidak adanya pengarahan dan pembinaan 

nilai-nilai Islam yang positif pada anak, dan lingkungan sangat 

memengaruhi perkembangan anak. Kesulitan orang tua dalam 

menghadapi berbagai kenakalan anak, sehingga orng tua sering 

kali tanpa sadar melakukan tindak kekerasan atau yang bisa 

membahayakan keselamatan anak. Contohnya ada orang tua yang 

melakukan tindak kekrasan dengan memukul anaknya, kemudian 

orang tua tersebut merasa bersalah atas ketidaksabaran mendidik 

anaknya, kekurangan ide-ide mengenai anak mereka dan cara 

menghadapi anak yang melakukan kesalahan. 

Suatu pendidikan memerlukan pedoman ataupun prinsip-

prinsip yang mampu mengarahkan tujuan pendidikan itu sendiri, 

pendidikan merupakan suatu proses transfer ilmu yang dalam 

prakteknya tentu akan membutuhkan suatu alat ataupun media 

secara metode untuk menyampaikan pesan ataupun nilai-nilai 

Islam. Sehingga hadirnya media dan berbagai metode disini akan 

sangat membantu dalam proses pelaksanaan pendidikan. Telah 

banyak akar pendidikan Islam yang memunculkan teori-teori 

pendidikan dengan sudut pandang mereka masing-masing. Salah 

satunya yaitu „Abd al-Rahman an-Nahlawi, pemikiran-pemikiran 

beliau tentang pendidikan Islam merupakan wujud kepeduliannya 

terhadap dunia pendidikan terutama kepada anak-anak yang 

tertuang terhadap karya-karya beliau. Salah satu karya belaiu 

membahas tentang bagaimana pendidikan itu seharusnya 

dilakukan dalam lingkungan (rumah, sekolah, dan masyarakat). 

Meliputi teori pendidikan tujuan media dan metode pendidikan 

yang telah digunakan. Akan tetapi pemikiran beliau lebih dari itu 

tentang pendidikan Islam yaitu mengenai bagaimana 

mengenalkan pendidikan yang mampu menggambarkan bahwa 

                                                           
21Abu Ihsan al-Atsari dkk, mencetak generasi rabbani, (Jakarta, Pustaka 

Imam Asy-Syafi‟i, 2014), h.240 
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pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer ilmu tetapi juga untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam cara atau 

metode pendidikan yang dapat menyentuh perasaan anak. Selain 

itu banyak munculnya berbagai problematika pendidikan yang 

disebabkan karena semakin majunya Ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai media pendidikan juga mampu mempengaruhi 

psikologi anak didik. Sehingga penulis tertarik lebih dalam lgi 

untuk membahas tentang: METODE PENDIDIKAN ISLAM 

BAGI ANAK PERSPEKTIF ABDURRAHMAN AN 

NAHLAWI. Alasan penulis memilih/mengangkat tokoh 

Abdurrahman An Nahlawi karena beliau merupakan salah satu 

tokoh pendidikan Islam yang berpengalaman dalam ilmu 

pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Beliau juga 

pernah menjadi pengajar di Universitas Islam Imam Muhammad 

Ibnu Su‟ud di Riyadh, Saudi Arabia, tentang pendidikan Islam. 

Dan pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan Islam 

terlihat dari karyanya. Maka dari itu penulis mengangkat tokoh 

Abdurrahman An Nahlawi dengan pemikiran beliau tentang 

pendidikan Islam. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan diteliti, 

untuk memperjelas sebagian permasalaha dalam penelitian serta 

memungkinkan peneliti untuk fokus hanya pada sebagian point 

terpenting. Peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu mengenai 

metode pendidikan Islam bagi anak seperti tujuan, dasar, dan 

metode pendidikan Islam bagi anak, perspektif Abdurrahman An 

Nahlawi. Dari fokus penelitian ini terdapat sub fokus penelitian 

yang dibagi menjadi tiga yaitu tujuan metode pendidikan Islam, 

dasar pendidikan islam, dan metode-metode pendidikan Islam 

bagi anak perspektif Abdurrahman An Nahlawi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah 

dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahn sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana tujuan pendidikan Islam bagi anak perspektif 

Abdurrahman An Nahlawi? 

2. Bagaimana dasar pendidikan Islam bagi anak perspektif 

Abdurrahman An Nahlawi? 

3. Bagaimana metode pendidikan Islam bagi anak perspektif 

Abdurrahman An Nahlawi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapa 

menentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tujuan pendidikan Islam bagi 

anak perspektif Abdurrahman An Nahlawi? 

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pendidikan Islam bagi 

anak perspektif Abdurrahman An Nahlawi? 

3. Untuk mengetahui bagaimana metode-metode pendidikan 

Islam bagi anak dalam Islam perspektif Abdurrahman An 

nahlawi? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu: 

1. Manfaat teoritis. 

a. Dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan bagi 

para pembaca untuk dasar pengembangan penelitian 

berikutnya. 

b. Menambah wawasan atau mempekaya khasanah ilmu 

pengetahuan tentang mendidik anak dalam Islam. 

2. Manfaat praktis. 

a. Memberikan saran bagi para orang tua tentang 

pentingnya mendidik anak dalam Islam untuk bekal di 

masa mendatang. 

b. Dapat memberikan sumbangan pikiran motivasi kepada 

para orang tua di luar sana untuk dapat mendidik anak 

sesuai dengan pendidikan Islam. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mencapai hasil penelitian ilmiah diharapkan data-

data yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini dan 

menghindari tumpang tindih dari pembahasan penelitian, penulis 

melakukan studi pendahuluan, yakni mengkaji penelitian-

penelitian yang berisi tentang teori-teori yang relevan dengan 

masalah penelitian dan juga hasil penelitian sebelumnya, penulis 

menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: 

1. Skripsi berjudul “Metode Pendidikan Anak dalam Islam 

Perspektif Al-Qur‟an”. Skripsi ini disusun oleh Nurul Farida 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Metro pada tahun 2018. Jenis 

penelitian skripsi ini adalah kepustakaan (library research). 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai metode 

pendidikan Islam dalam perspektif Al-qur‟an yaitu dengan 

mempelajari dan menganalisis maka penulis menguraikan 

setidaknya ada empat metode pendidikan anak dalam Islam 

berdasarkan al-Qur‟an Surah An-nahl dan Al-ahzab, yaitu 

metode keteladanan, Nasihat, diskusi, dan metode hukuman. 

Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas mengenai metode pendidikan anak dalam Islam, 

dan terdapat perbedaannya pula yaitu peneliti terdahulu 

mengangkat metode pendidikan anak dalam Islam Perspektif 

al-Qur‟an sedangkan penulis mengangkat metode 

pendidikan Islam bagi anak Perspektif Abdurrahman An 

Nahlawi.
22

 

2. Jurnal berjudul Metode Pendidikan Islam Untuk Generasi 

Millennial, Dalam jurnal ini penulis memaparkan mengenai 

metode pendidikan islam yaitu dimana dapat disimpulkan 

bahwa metode pendidikan Islam adalah metode pendidikan 

dengan bekerja secara teratur dan sistematis serta 

merefleksikan semua faktor yang ada untuk mencapai tujuan 

pendidikan Islam. Pendidikan agama, untuk menyampaikan 

materi pendidikan agama Islam dengan metode yang efektif 

                                                           
22Nurul Farida, Metode Pendidikan Anak dalam Islam Perspektif AL-

Qur‟an, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (Metro: IAIN Metro , 2018) 
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dan efisien serta pendekatan yang dinamis, meliputi metode 

hiwar (percakapan) al-Qur‟an dan Nabi, metode kisah, 

metode amtsal, metode teladan, metode pembiasaan dan 

amalan, serta targhib dan tarhib. Terdapat persamaan dalam 

penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai metode 

pendidikan Islam, dan terdapat pula perbedaannya yaitu 

peneliti terdahulu mengangkat metode pendidikan islam 

untuk generasi millennial sedangkan penulis mengangkan 

metode pendidikan Islam bagi anak menurut Abdurrahman 

An Nahlawi.
23

 

3. Jurnal berjudul Metode Pendidikan Islam masa kini dalam 

Keluarga Perspektif Abdullah Nashih Ulwan, dalam jurnal 

ini penulis memaparkan mengenai metode pendidikan Islam 

dalam keluarga menurut Abdullah Nashih Ulwan yaitu 

beliau mendasarkan semua ide dan pemikirannya pada al-

Qur‟an dan Hadits Nabi. Hampir tidak mengambil referensi 

para pemikir barat kecuali dalam keadaan tertentu. Menurut 

Abdullah Nashih Ulwan ada lima metode, yaitu: pendidikan 

dengan keteladanan, pendidikan dengan pembiasaan, 

pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan perhatian dan 

pengawasan, dan terakhir pendidikan dengan ganjaran dan 

hukuman yang sesuai. Terdapat persamaan dalam penelitian 

ini yaitu sama-sama membahas mengenai metode 

pendidikan Islam, dan terdapat pula perbedaannya yaitu 

peneliti terdahulu mengangkat metode pendidikan Islam 

dalam keluarga perspektif Abdullah Nashih Ulwan 

sedangkan penulis mengangkat metode pendidikan Islam 

bagi Anak Perspektif Abdurrahman An Nahlawi.
24

 

4. Skripsi berjudul Metode Keteladanan dalam Pendidikan 

Islam Menurut Abdurrahman An Nahlawi. Skripsi ini 

disusun oleh Deden Supriatna Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

                                                           
23Andi Hidayat, Metode Pendidikan Islam Untuk Generasi Millennial, 

Fenomena 10.1(2018): 55-75 
24Agus Setiawan dkk, Metode Pendidikan Islam Masa Kini dalam Keluarga 

Perspektif Abdullah Nashih Ulwan, EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan 

Pembelajaran (2016). 
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Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018. Jenis 

penelitian skripsi ini adalah kepustakaan (library research). 

Dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai metode 

keteladanan menurut Abdurrahman An Nahlawi dalam 

pendidikan Islam merupakan repsresentasi dari metode 

pendidikan Islam yang memiliki 7 jenis metode, yakni: 

metode dialog Qur‟ani dan Nabawi, metode kisah, metode 

perumpamaan, metode keteladanan, metode pengamalan, 

metode ibrah dan nasihat, metode targhib dan tarhib; yang 

masing-masing mempunyai nilai lebih. Metode keteladanan 

efektif ketika diaplikasikan dalam upaya merealisasikan 

tujuan pendidikan dengan berbagai tinjauan, salah satunya 

psikologis yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya 

membutuhkan figur dalam hidupnya untuk diteladani. 

Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama 

membahas tentang pendidikan Islam dan mengangkat 

pemikiran Abdurrahman An Nahlawi, terdapat pula 

perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya memfokuskan 

membahas tentang metode keteladanan sedangkan penulis 

membahas tentang keseluruhan metode.
25

 

 

H. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Sugiyono 

menjelaskan bahwa metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu 

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan.
26

 Maka dari itu, penulis akan menjelaskan hal-hal 

yang berkaitan dengan metode dalam penelitian ini, yaitu : 

                                                           
25Deden Supriatna, Metode Keteladanan dalam Pendidikan Islam Menurt 

Abdurrahman An Nahlawi. Skripsi fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Yogyakarta, 

UIN Sunan Kalijaga, 2018) 
26Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabrta, 2008), h.6  



 16 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian yang 

penulis lakukan termasuk kedalam jenis penelitian Library 

Research (Kepustakaan), yaitu serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 
27

 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek dari mana data 

diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan 

adalah sumber data yang relevan, Berdasarkan sumbernya, 

data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu 

data primer dan data sekunder.
28

 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber 

datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau 

data baru yang memiliki sifat up to date. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer  

yaitu buku Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan 

Masyarakat karya Abdurrahman An Nahlawi terjemahan 

Shihabuddin, Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan 

Islam (Dalam keluarga,, di Sekolah, dan di Masyarakat) 

karya Abdurrahman An Nahlawi terjemahan Drs. Herry 

Noer ali. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah 

ada (peneliti sebagai tangan kedua). Dalam penelitian ini 

sumber data sekunder yang digunakan yaitu Prophetic 

Parenting (Cara Nabi Mendidik Anak) karya 

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Mendidik Buah 

Hati Menggapai Ridha Ilahi karya Abu Ihsan al-Atsari 

                                                           
27Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Kencana, 2016), 

h.3 
28Sandu Siyoto dkk, Dasar Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015). h. 67-68 
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dan Ummu Ihsan, Metodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam karya Zakiah Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan Islam 

karya Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam karya 

Ramayulis. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu langkah yang 

paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama 

dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode dokumentasi. metode dokumentasi 

adalah metode metode untuk mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel-variabel yang meliputi beberapa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat agenda, 

dan sebagainya.
29

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
30

 Dengan kata lain teknik analisis data adalah 

suatu proses pengolahan data. 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis isi 

adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan 

dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi 

dan menganalisis isi perilaku yang terbuka dari 

komunikator.
31

 

 

 

                                                           
29Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi 

revisi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 206 
30Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 334 
31Husein Umar, Metode Riset Komunikasi Organisasi : Sebuah Pendekatan 

Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Hasil Riset Komunikasi, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 44 
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I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan proposal skripsi tentu ada sistematika 

pembahasan, sistematika pembahasan yang telah disusun oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

BAB 1 : Pendahuluan 

Dalam pendahuluan ini penulis menguraikan penegasan 

judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bagian ini berisi teori-teori yang berisi penjelasan metode 

pendidikan Islam bagi anak secara umum dengan bagian dari 

pengertian pendidikan Islam, Dasar Pendidikan Islam, Tujuan 

Pendidikan Islam, pengertian Metode Pendidikan Islam, Dasar 

Metode Pendidikan Islam, Prinsip Metode Pendidikan Islam, dan 

Macam-macam Metode pendidikan Islam bagi anak. 

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian 

Pada bab ini berisi riwayat hidup Abdurrahman An 

Nahlawi,  dan  Karya-karya Abdurrahman An Nahlawi. 

BAB IV : Analisis Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang analisis metode pendidikan 

Islam bagi anak perspektif Abdurrahman An Nahlawi 

BAB V : Penutup 

Pada pembahasan akhir ini penulis mengemukakan 

kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan realitas hasil 

penelitian, guna keberhasilan dan pencapaian tujuan yang 

diharapkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Istilah pengertian pendidikan Islam secara bahasa 

(Lughatan) ada tiga kata yang digunakan. Ketiga kata 

tersebut, yaitu (1) “at-tarbiyah”, (2) “al-ta-lim”, dan “al-

ta‟dib”. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling 

berkaitan untuk pemaknaan pendidikan Islam. Kata at-

tarbiyah berasal dari tiga kata, yakni pertama, kata rabba 

yarbu yang artinya bertambah dan tumbuh, kedua berasal 

dari rabiya yarbi yang artinya tumbuh dan berkembang. 

Ketiga, berasal dari kata raba yarubbu yang artinya, 

memperbaiki, membimbing, menguasai, memimpin, 

menjaga, dan memelihara. Al-ta‟lim secara bahasa berasal 

dari kata „allama artinya mengajar. Selanjutnya al-ta‟dib 

berasal dari kata „addaba yang artinya memberi adab.
32

 

Salah satu Ulama Islam yaitu Abu Ali al-Husayn bin 

Abdullah Ibnu Sina mencurahkan gagasan atau 

pemikirannya tentang Pendidikan. Menurut beliau, 

pendidikan itu menyangkut seluruh aspek pada diri manusia, 

mulai dari fisik, mental maupun moral. Dalam pandangan 

Ibnu Sina, pendidikan tak hanya memperhatikan aspek 

moral, namun juga membentuk individu yang menyeluruh 

termasuk jiwa, pikiran, dan karakter. Pendidikan sangat 

penting diberikan kepada anak-anak guna mempersiapkan 

diri untuk menghadapi masa dewasa.
33

  

Pendidikan Islam erat kaitannya dengan pembinaan 

akhlak. Dengan demikian pendidikan Islam berorientasi 

bukan saja untuk peningkatan pengetahuan (kognisi), namun 

juga pembinaan dan peningkatan akhlak (sikap, afeksi) dan 

keterampilan hidup (psikomotorik) peserta didik. Pendidikan 

                                                           
32Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h.35 
33Online tersedia: https://www.republika.co.id/berita/74895/metode-

pendidikan-dalam-pandangan-tifa-ilmuwan-islam (12 Februari 2021) 
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yang hanya berorientasi pada kecerdasan secara akademik, 

namun dalam realitas mereka justru menjadi sumber 

problem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Kecerdasannya digunakan untuk melakukan 

berbagai tindak kriminal yang bisa merugikan masyarakat, 

bangsa, dan negara, contohnya seperti para koruptor, bandar 

narkoba, mafia illegal fishing dan lainnya yang mayoritas 

adalah orang-orang pintar secara intelektual. Namun afeksi 

(kecerdasan spiritual) mereka sangat rendah. Karena itu 

pendidikan Islam menggabungkan beberapa kecerdasan, 

baik kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan 

kecerdasan transendental.
34

 

Allah menciptakan manusia dengan tujuan 

mengemban tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. 

Supaya dapat merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di 

muka bumi maka manusia harus memanfaatkan segala 

potensi yang dimiliki serta berbagai fasilitas dalam 

kehidupan dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya 

kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di 

akhirat dapat tercapai.
35

 

Terdapat dalam firman Allah, yaitu; 

                         

                 

        

Terjemahnya; 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus 

kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah 

Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 

                                                           
34Halid Hanafi dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: CV BUDI 

UTAMA, 2018), h.v 
35Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Cet.III; Jakarta:Kalam Mulia, 2002), 

h. 179 
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fitrah Allah. (Itulah) agam yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S 

Ar-Rum/30:30) 

Berdasarkan firman Allah di atas dapatlah kita 

pahami bahwa manusia dalam kehidupannya dituntut untuk 

memberdayakan kehidupannya dengan memakmurkan alam 

tempat dia berpijak yang tiada lain semuanya dilakukan 

sesuai dengan aturan dalam Islam sebab jalan itulah yang 

dapat mengantarkan manusia pada tercapainya kebahagiaan 

hidup di dunia dan tercapainya keselamatan hidup di 

akhirat.
36

 

Agar dapat berjalannya tugas manusia sebagai 

khalifah Allah di muka bumi secara optimal maka manusi 

harus ditempa atau di didik  lewat proses pendidikan Islam 

yaitu segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mendidik 

manusia agar mampu memiliki ilmu atau pengetahuan 

tentang Islam dan ajaran-ajaran yang dikandung di dalamnya 

serta dengan ilmu atau pengetahuan tersebut manusia 

dituntun dan dibimbing dalam kehidupan agar hidup sesuai 

tuntunan aturan yang terkandung dalam Islam dan nilai-nilai 

ajarannya.
37

 Syari‟at Islam tidak akan dihayati dan 

diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus 

dididik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak 

orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik 

sesuai ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. 

Dari satu segi kita melihat, bahwa pendidikan Islam itu lebih 

banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan 

terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri 

sendiri maupun orang lain. Di segi lainnya, pendidikan Islam 

tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran 

Islam tidak memisahkan antara iman dan amal saleh. Oleh 

karena itu pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan 

iman dan pendidikan amal. Dan karena ajaran Islam berisi 

                                                           
36Halid Hanafi dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: CV BUDI 

UTAMA, 2018), h.2 
37Zakiyah Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. xi; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), h.17 
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ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat, 

menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka 

pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan 

masyarakat. Semula orang yang bertugas mendidik adalah 

para Nabi dan Rasul, selanjutnya selanjutnya para ulama dan 

cerdik pandailah sebagai penerus tugas dan kewajiban 

mereka.
38

 

Pengertian pendidikan Islam secara istilah menurut 

para ahli memiliki pengertian yang beragam, diantaranya: 

 Menurut Al-Ghulayani, pendidikan Islam  ialah 

menananmkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak 

dalam  masa pertumbuhannya dan menyiramnya dengan 

air petunjuk dan nasehat, sehingga anak itu menjadi 

salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya 

kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan 

cinta.
39

 

 Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan 

Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. 

Kepribadian utama diistilah sebagai kepribadian yang 

memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan 

memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam 

serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai 

Islam.
40

 

Dari beberapa pakar Pendidikan Islam diatas, jadi 

pendidikan Islam dapat dijelaskan sebagai proses berpindah 

ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada anak 

didik/peserta didik melalui upaya pengajaran, bimbingan, 

perkembangan potensi sehingga dapat mencapai 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

 

                                                           
38Ibid, h. 28 
39Romlah, Ilmu Pendidikan Islam (Lampung: Fakta Press, 2009), h.6 
40M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam (Jilid I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2009), h. 7 
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2. Dasar-dasar Pendidikan Islam 

Dasar yaitu landasan atau fondamen tempat berpijak 

atau tegaknya sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kukuh 

berdiri. Dasar pendidikan Islam merupaka fondamen yang 

menjadi landasan atau asas agar pendidikan Islam dapat 

tegak berdiri tidak mudah roboh karena tiupan angin 

kencang berupa ideologi yang muncul baik sekarang 

maupun yang akan datang.
41

 Setiap usaha, kegiatan dan 

tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan 

pastilah harus mempunyai landasan tempat untuk mencapai 

suatu tujuan yang harus mempunyai landasan tempat 

berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu pendidikan 

Islam sebagai suatu usaha kegiatan dan semua perumusan 

tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan. Berikut landasan 

pendidikan Islam, yaitu: 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah berupa wahyu yang 

disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. 

Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat 

dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek 

kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung 

dalam Al-Qur‟an itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu 

yang berhubungan dengan masalah keimanan yang 

disebut AQIDAH, dan yang berhubungan dengan amal 

yang disebut SYARI‟AH. 

Di dalam Al-Qur‟an terdapat banyak ajaran 

yang berisi prinsip-prinsip berkenaan dengan kegiatan 

atau usaha pendidikan itu. Contohnya dapat kita baca 

dari kisah Lukman mengajari anaknya dalam surat 

Lukman ayat 12 s/d 19. Cerita tersebut menggariskan 

prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah 

iman, akhlak ibadat, sosial, dan nilai sesuatu kegiatan 

dan amal saleh. Pendidikan Islam harus menggunakan 

                                                           
41Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, h. 23 
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Al-Qur‟an sebagai sumber utama dalam merumuskan 

berbagai teori tentang Pendidikan Islam.
42

 

Pendidikan Islam harus berlandaskan ayat-ayat 

Al-Qur‟an yang penafsirannya dapat dilakukan 

berdasarkan ijtihad di disesuaikan dengan perubahan 

dan pembaharuan. Dengan demikian berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya 

sumber atau dasar hukum pertama dalam pelaksanaan 

atau kegiatan pendidikan dalam Islam adalah kitab suci 

Al-Qur‟an.  

Ayat Al-Quran yang pertama kali turun juga 

berkenaan (di samping masalah) keimanan dan juga 

pendidikan. Allah Ta‟ala berfirman: 

                       

                           

       

Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

mencptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang 

Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) 

dengan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S Al-Alaq ayat 

1-5) 

Ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan 

bahwa (seolah-olah) Tuhan berkata, hendaklah manusia 

meyakini akan adanya Tuhan Pencipta manusia (dari 

segumpal darah). Selanjutnya, untuk memperkukuh 

keyakinannya dan memeliharanya agar tidak luntur, 

hendaklah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Di 

samping surah tersebut, masih banyak lagi ayat-ayat Al-

                                                           
42Daradjat dkk, Ialmu Pendidikan Islam, h. 20 
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Qur‟an yang menyinggung pendidikan, antara lain 

Surah Al-Baqarah ayat 129 dan 151, Surah Ali-Imran 

ayat 164, Surah Al-Jumah ayat 2, dan sebagainya.
43

 

b. As-Sunnah 

As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun 

pengakuan Rasul Allah SWT. Yang dimaksud dengan 

pengakuan itu ialah kejadian atau perbuatan orang lain 

yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja 

kejadian atau perbuatan itu berjalan. Sunnah merupakan 

sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur‟an. Seperti Al-

Qur‟an, Sunnah juga berisi aqidah dan syari‟ah 

(petunjuk atau pedoman untuk kemashlahatan hidup 

manusia dalam segala aspeknya, membina umat 

menjadi  manusia seutuhnya atau muslim yang 

bertakwa). Oleh karena itu Sunnah merupakan landasan 

kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. 

Selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. 

Itulah sebabnya, mengapaijtihad perlu ditingkatkan 

dalam memahaminya termasuk sunnah yang berkaitan 

dengan pendidikan.
44

 Konsepsi dasar pendidikan juga 

dicontohkan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan 

li al-alamin, seperti yang difirmankan Allah dalam surat 

Al-Anbiya‟ ayat 107 sebagai berikut: 

                

Artinya: 

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 

Sebagaimana dikutip oleh Ramayulis yaitu 

adanya dasar yang kokoh ini terutama Al-Qur‟an dan 

Sunnah karena keabsahan dasar ini sebagai pedoman 

hidup sudah mendapat jaminan Allah SWT dan Rasul-

Nya.
45

 

                                                           
43Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, h. 23-25 
44Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h. 20-21 
45Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 123 
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c. Ijtihad 

Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir 

dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh 

ilmuwan Syari‟at Islam untuk menetapkan/menentukan 

sesuatu hukum Syari‟at Islam dalam hal-hal yang 

ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur‟an 

dan Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi 

seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikaan, 

tetapi berpedoman pada Al-Qur‟an dan Sunnah. Namun 

demikian, Ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang 

diatur oleh para mujtahid tidak boleh bertentangan 

dengan isi Al-Qur‟an dan Sunnah tersebut.karena itu 

ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum 

Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah 

Rasul Allah wafat. 

Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber 

dari Al-Qur‟an dan Sunnah yang diolah oleh akal yang 

sehat dari para ahli pendidikan Islam. Ijtihad tersebut 

haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung 

dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi 

dan situasi tertentu. Teori-teori pendidikan baru hasil 

Ijtihad harus dikaitkan dengan ajaran Islam dan 

kebutuhan hidup. Ijtihad di bidang pendidikan ternyata 

semakin perlu sebab ajaran Islam yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan Sunnah adalah bersifat pokok-pokok dan 

prinsip-prinsipnya saja. Sejak diturunkan sampai Nabi 

Muhammad SAW, Wafat, ajaran Islam telah tumbuh, 

dan berkembang melalui ijtihad yang dituntut oleh 

perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan 

berkembang pula. Sebaliknya ajaran Islam sendiri telah 

berperan mengubah kehidupan manusia menjadi 

kehidupan muslim.
46

 

 

 

                                                           
46Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h. 21-22 
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3. Tujuan Pendidikan Islam 

Dapat kita pahami tujuan adalah suatu yang 

diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan 

selesai. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang 

berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu 

keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan 

seluruh aspek kehidupannya. Yang dimaksud tujuan adalah 

sesuatu yang dikehendaki di capai mengaplikasikan hasil 

dari suatu tindakan. Tujuan pendidikan Islam secara umum 

merupakan pembinaan individu yang memiliki kualitas dan 

peran sebagai khalifah atau setidaknya menjadikan individu 

berada pada jalan yang akan menghantarkannya kepada 

tujuan tersebut. Tujuan pendidikan dalam Islam menurut 

FazlurRahman pada prinsipnya tidak terlepas dari tujuan 

akhir manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia 

lainnya dan dengan alam semesta. Tujuan akhir manusia 

menurutnya yaitu untuk mengabdi kepada Tuhan, bersyukur 

kepada-Nya dan hanya menyembah Dia saja. Adapun tujuan 

menurut Fazlur Rahman: 

“is to develop the inner faculities of man in such 

away that all the all the knowlwdgw gained by him 

will become organic to his total creave personality”. 

Akhir suatu pendidikan adalah untuk 

menyelamatkan manusia dari dirinya melalui dirinya, dan 

untuk dirinya. 

Bila pendidikan kita pandang sebagai suatu proses 

maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan 

akhir pendidikan. Sementara itu tujuan pendidikan dalam 

Islam secara garis besarnya adalah untuk membina manusia 

supaya menjadi hamba Allah yang saleh dengan seluruh 

aspek kehidupannya, perbuatan, pikiran perasaan-Nya.
47

 

Menurut Mahmud Yunus, tujuan pendidikan dapat 

diklarifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat 
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PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 35 
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individual (al-ghard al-fardiy) dan tujuan yang bersifat sosial 

kemasyarakatan (al-ghard al-ijtima‟iy). 

Dengan melihat kembali pada pengertian pendidikan 

Islam maka tujuan Pendidikan Islam secara keseluruhan 

adalah membentuk insan kamil yang bertakwa pada Allah 

SWT. Hal ini berarti bahwa pendidikan Islam diharapkan 

menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya sendiri 

maupun masyarakat, serta dapat mengamalkan dan bahwa 

delapan prinsip dalam mengembangkan tujuan pendidikan 

Islam diantaranya: 

1. Prinsip universal (menyeluruh): dalam merumuskan 

tujuan Pendidikan Islam, seharusnya memperhatikan 

seluruh aspek kehidupan yang mengitari kehidupan 

manusia, baik aspek agama, budaya, sosial 

kemasyarakatan, ibadah, akhlak, dan muamalah. 

2. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan: islam 

memiliki prinsip dasar keseimbangan dalam kehidupan, 

baik anatara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, 

kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan 

umum dll. Oleh karena itu, pengembangan tujuan 

pendidikan Islam sepatutnya selalu memperhatikan 

prinsip keseimbangan. 

3. Prinsip kejelasan: merupakan prinsip yang mengandung 

ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap 

aspek intelektual manusia. Dengan berpegang teguh 

kepada prinsip ini akan ada terwujud tujuan, kurikulum, 

dan metode pendidikan yang jelas pula. 

4. Prinsip tak ada pertentangan: pada prinsipnya sebuah 

sistem di dalamnya terdapat berbagai komponen yang 

saling menunjang dan membantu antara satu sama lain. 

Pendidikan sebagai sebuah proses yang bersistem maka 

hendaknya potensi-potensi pertentangan yang mungkin 

terjadi di dalamnya harus dihilangkan sedemikian rupa, 

ternasuk salah satu diantaranya adalah dalam 

pembangunan tujuan pendidikan Islam. 
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5. Prinsip realisme dan dana dapat dilaksanakan: 

merupakan sebuah prinsip yang selalu menjunjung 

tinggi realitas atau kenyataan dalam kehidupan. Sebuah 

tujuan hendaknya dirancang sejauh kemungkinan ia 

dapat mewujudkan dalam kenyataan. Khayalan 

sesungguhnya tidak akan pernah mengantarkan ke arah 

kebahagiaan. 

6. Prinsip perubahan yang diinginkan: yaitu prinsip 

perubahan jasmaniah, spiritual, intelektual, sosial, 

psikologi, dan nilai-nilai menuju kearah kesempurnaan. 

7. Prinsip menjaga perbedaan antara individu: merupakan 

prinsip yang concern terhadap perbedaan antar individu, 

baik dari segi kebutuhan, emosi. Tingkat kemantapan 

berfikir dan bertindak atau sikap dan mental anak didik. 

8. Prinsip dinanisme dan menerima perubahan sera 

perkembangan dalam rangka memperbharui metode-

metode yang terdapat dalam pendidikan agama.
48

 

Ada beberapa tujuan pendidikan Islam, yaitu: 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai 

dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan 

pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi 

seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, 

tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. 

Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, 

kecerdasan, situasi, dan kondisi, dengan kerangkayang 

sama. Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan 

pula dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat 

pendidikan Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan 

pula dengan tujuan institusional lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum tidak 

dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, 
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pengalaman, pembiasaan, penghayatan, dan keyakinan 

akan kebenarannya.
49

 

Tujuan umum pendidikan Islam harus sejajar 

dengan pandangan Islam pada manusia yaitu makhluk 

Allah yang mulia yang dengan akalnya, perasaannya, 

ilmunya, kebudayaannya, pantas menjadi khalifah Allah 

di bumi. Tentu saja bobot dan ukurannya disesuaikan 

dengan situasi dan kondisinya, yaitu makhluk yang 

mulia ukuran anak-anak, ukuran orang dewasa, ukuran 

pemimpin kelompok kecil, ukuran pemimpin 

masyarakat, negara, dan seterusnya. Tujuan umum ini 

meliputi pengertian, pemahaman, penghayatan, dan 

keterampilan berbuat. Ini harus menempati institusi dan 

tingkatan pendidikan Islam. Karena itu ada tujuan 

umum untuk tingkat sekolah permulaan, sekolah 

lanjutan, perguruan tinggi dan ada tujuan umum untuk 

sekolah umum, sekolah kejuruan, dan lembaga-lembaga 

pendidikan khusus, dan sebagainya.
50

 

b. Tujuan Akhir 

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, 

maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di 

dunia ini telah berakhir pula. Tujuan akhir pendidikan 

Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah : 

                    

       

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya 

takwa; dan janganlah kamu mati kecuali dalam 

keadaan muslim (menurut ajaran Islam).” (Q.S 

Ali-Imran/3:102) 
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Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah 

sebagai muslim yang merupakan ujung dari takwa 

sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan 

pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang 

dapat dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan Kamil 

yang mati dan akan menghadap Tuhannya merupakan 

tujuan akhir dari proses pendidikan Islam. 

c. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara merupakan tujuan yang akan 

dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman 

tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum 

pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk Insan 

Kamil dengan pola takwa sudah kelihatan meskipun 

dalam ukuran sederhana, sekurang-kurangnya beberapa 

ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik. 

Tujuan pendidikan Islam seolah-olah merupakan suatu 

lingkaran kecil. Semakin tinggi tingkatan 

pendidikannya, lingkaran tersebut semakin besar. 

Tetapi sejak dari tujuan pendidikan tingkat permulaan, 

bentuk lingkarannya sudah harus kelihatan. Bentuk 

lingkaran inilah yang menggambarkan Insan Kamil itu. 

Di sinilah barangkali perbedaan yang mendasar bentuk 

tujuan pendidikan Islam dibandingkan dengan 

pendidikan lainnya. 

d. Tujuan Operasional 

Tujuan Operasional adalah tujuan praktis yang 

akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan 

tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-

bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan 

mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional. 

Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari 

anak didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. 

Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat 

penghayatan dan sifat kepribadian. Untuk tingkat yang 

paling rendah, sifat yang berisi kemampuan dan 

keterampilanlah yang ditonjolkan. Dalam pendidikan 
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hal ini terutama berkaitan dengan kegiatan lahiriyah, 

seperti bacaan dan kaifiyat salat, akhlak dan tingkah 

laku. Pada masa permulaan yang penting ialah anak 

didik mampu dan terampil berbuat, baik perbuatan itu 

perbuatan lidah (ucapan) ataupun perbuatan anggota 

badan lainnya. Kemampuan dan keterampilan yang 

dituntut pada anak didik, merupakan sebagian 

kemampuan dan keterampilan Insan Kamil dalam 

ukuran anak, yang menuju kepada bentuk Insan Kamil 

yang semakin sempurna (meningkat). Anak harus sudah 

terampil melakukan ibadat, (sekurang-kurangnya ibadat 

wajib) meskipun ia belum memahami dan menghayati 

ibadat itu.
51

 

Drs. Burlian Somad mengatakan, bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah membentuk individu menjadi 

bercorak diri, berderajat tertinggi menurut ukuran 

Allah. Beliau menyatakan, tujuan pendidikan Islam 

harus sama dan sebangundengan tujuan hidup manusia. 

Allah telah memberitahukan tujuan hidup manusia 

dalam firman-Nya dalam Surah Az-Zariyat ayat 56: 

                  

Artinya: 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” 

Dengan kata lain, tujuan hidup manusia ialah 

menjadi pengabdi Allah. Mengabdi kepada Allah tidak 

lain menuruti apa saja yang dikehendaki oleh Allah. 

Apa saja yang dikehendaki oleh Allah, itu pula yang 

dikehendaki oleh pengabdi Allah; apa saja yang 

disenangi oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah, 

itu pula yang disenangi dan dibenci oleh pengabdi 

Allah. Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 

pendidikan Islam mempunyai tujuan yang luas dan 
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dalam, seluas dan sedalam kebutuhan hidup manusia 

sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial 

yang menghamba kepada khaliknya dengan dijiwai oleh 

nilai-nilai ajaran agamanya. Oleh karena itu pendidikan 

Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian 

manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, 

kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indra. 

Pendidikan ini harus melayani pertumbuhan manusia 

dalam semua aspek, baik aspek spiritual, intelektual, 

imajinasi, jasmaniah, ilmiah, maupun bahasanya (secara 

perorangan maupun secara berkelompok). Dan  

pendidikan ini mendorong aspek tersebut ke arah 

keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup.
52

 

 

B. Metode Pendidikan Islam  

1. Pengertian Metode Pendidikan Islam 

Agar berhasil pelaksanaan pendidikan Islan yang 

dilaksanakan bagi peserta didiknya maka selain dituntut 

adanya kemampuan seorang pendidikan dalam pelaksanaan 

pendidikan Islam berupa kemampuan penguasaan terhadap 

materi yang akan diajarkan maka para pendidik dalam 

pelaksanaan pendidikan Islam akan dituntut untuk 

menguasai metode pembelajaran atau berbagai cara atau 

pola penyampaian materi terhadap anak didiknya. Beberapa 

para ahli mengemukakan pendapatnya tentang Metode 

Pendidikan Islam yaitu; 

Ramayulis mengemukakan pendapatnya bahwa: 

Metode adalah seperangkat cara dan jalan yang 

digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran 

agar peserta didik dapat mencapai tujuan 

pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu 

yang dirumuskan dalam silabi mata pelajaran. 

Armai Arief mengartikan secara spesifik tentang 

metode pendidikan Islam yaitu cara yang dapat ditempuh 
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dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. 

Bukhari Umar juga mengemukakan bahwa metode 

pendidikan Islam adalah cara-cara yang digunakan dalam 

mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan Islam.
53

 

M. Athiyah al-Abrasyi mengartikan metode sebagai 

jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman peserta 

didik. Sementara Abdul Aziz mengartikan metode sebagai 

cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, 

kebiasaan berpikir, serta cinta kepada ilmu, guru dan 

sekolah. Metode ini diperlukan untuk mengatur 

pembelajaran dari persiapan sampai evaluasi.
54

 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Drs. H. M. 

Sudiyono yaitu dapat dijelaskan bahwa Metode berasal dari 

bahasa latin meta yang berarti “melalui”, dan hodos yang 

berarti “jalan ke” atau “cara ke”. Dalam bahasa Arab, 

metode disebut tariqah artinya “jalan”, “cara”, “sistem” atau 

“ketertiban” dalam mengerjakan sesuatu. Sebagai suatu 

istilah, metode berarti suatu sistem atau cara yang mengatur 

suatu cita-cita. 

Sedangkan pendidikan Islam, yaitu bimbingan 

secara sadar dari pendidik (orang dewasa) kepada anak yang 

masih dalam proses pertumbuhannya, berdasarkan norma-

norma yang Islami, agar terbentuk kepribadiannya menjadi 

kepribadian muslim. Maka yang dimaksud Metode 

Pendidikan Islam, ialah jalan atau cara yang dapat ditempuh 

untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam 

kepada anak didiknya agar terwujud atau terbentuk 

kepribadian muslim pada dirinya.
55

 

Dapat kita pahami dari penjelasan-penjelasan di atas 

bahwasannya salah satu aspek yang penting dan berpengaruh 

terhadap proses keberlangsungan pendidikan Islam adalah 

metode pendidikan Islam sebab berhasil tidaknya tujuan 
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pendidikan Islam yang dilaksanakan bergantung pada 

kemampuan seorang pendidik dalam memilih dan 

menggunakan metode yang tepat terkait nilai-nilai 

pendidikan Islam yang diajarkan kepada peserta didiknya. 

Selain itu dari penjelasan tersebut juga memberikan 

pemahaman bahwa segala bentuk penyampaian dalam 

metode pendidikan Islam itu cakupannya cukup luas seperti 

dapat berupa penyampaian materi secara lisan, tulisan, 

praktik keteladanan atau perilaku maupun yang lainnya. 

 

2. Dasar Metode Pendidikan Islam 

Dalam penerapan metode pendidikan Islam banyak 

menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta 

didik dan pendidik itu sendiri, sehingga dalam menggunakan 

metode seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar 

umum metode pendidikan Islam. Sebab metode pendidikan 

itu hanyalah merupakan sarana atau jalan menuju tujuan 

pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh 

seorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar 

metode pendidikan tersebut. Pada dasar-dasar penggunaan 

metode pendidikan Islam yang penting untuk diperhatikan 

adalah dasar agamis, biologis, dan psikologis, dan 

sosiologis. 

1. Dasar Agamis 

Pelaksanaan metode pendidikan Islam tidak 

bisa lepas dilepaskan dari Al-Qur‟an dan Hadits. Dalam 

kedudukannya sebagai dasar dan sumber ajaran Islam, 

maka dengan sendirinya, metode pendidikan Islam 

harus merujuk pada kedua sumber ajaran tersebut. 

Sehingga segala penggunaan dan pelaksanaan metode 

pendidikan Islam tidak menyimpang dari koridor al-

Qur‟an dan Hadits. Misalnya dalam mata pelajaran 

olahraga, maka seorang pendidik harus mampu 

menggunakan metode yang tidak menyimpang dari 

ajaran al-Qur‟an dan Hadits seperti penggunaan metode 
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demonstrasi dan eksperimen, yang tidak 

memperlihatkan aurat. 

Dari uarain di atas dapat dikatakan bahwa 

metode pendidikan Islam berdasarkan pada agama 

Islam yang menjadi sumber ajarannya adalah al-Qur‟an 

dan Hadits. Sehingga dalam pelaksanaannya metode 

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik 

dan dilandasi nilai-nilai al-Qur‟an dan Hadits dan 

dilaksanakan selama tidak keluar dan kridor al-Qur‟an 

dan Hadits. 

2. Dasar Biologis 

Perkembangan biologis manusia, mempunyai 

pengaruh dalam perkembangan intelektualnya. Semakin 

lama perkembangan biologi seseorang, maka dengan 

sendirinya makin meningkat pula daya intelektualnya. 

Seorang yang menderita cacat jasmani akan mempunyai 

kelemahan dan kelebihan yang mungkin tidak dimiliki 

oleh oleh orang normal, misalnya seorang yang 

mengalami rabun jauh, maka dia cenderung untuk 

duduk di bangku barisan depan karena dia berada 

didepan, maka dia tidak dapat bermain-main pada 

waktu guru memberikan pelajaran, sehingga dia 

memperhatikan seluruh materi yang disampaikan guru. 

Karena hal tersebut terus menerus berlangsung maka ia 

akan lebih mampu dan berhasil dibanding teman 

lainnya. 

Berdasarkan hal ini seorang peserta didik yang 

cacat akan berpengaruh terhadap prestasi peserta didik, 

baik pengaruh positif maupun negatif. Hal ini 

memberikan hikmah dari penciptaan Tuhan, maka 

dengan harapan besar pendidik dapat memberikan 

pengertian secukupnya pada peserta didiknya untuk 

menerima penciptaan Allah yang sedemikian rupa. Oleh 

karena itu kondisi biologis anak menjadi acuan dalam 

memilih metode. 
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3. Dasar Psikologis 

Metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan 

secara efektif, bila didasarkan pada perkembangan dan 

kondisi psikis peserta didik. Sebab perkembangan dan 

kondisi psikis peserta didik memberikan pengaruh yang 

sangat beasar terhadap internalisasi nilai dan 

transformasi ilmu. Perkembangan psikis seseorang 

berjalan sesuai dengan perkembangan biologisnya, 

sehingga seorang pendidik dalam menggunakan metode 

pendidikan bukan saja memperlakukan psikologisnya, 

tetapi juga biologisnya. Karena seseorang yang secara 

biologis menderita cacat, maka secara psikologis dia 

akan merasa tersiksa karena ternyata dia merasakan 

bahwa teman-temannya tidak mengalami seperti apa 

yang dideritanya. Dengan memperhatikan hal yang 

demikian ini, sorang pendidik harus jeli dan dapat 

membedakan kondisi jiwa peserta didik; karena pada 

dasarnya manusia tidak ada yang sama. 

Dengan demikian dalam menggunakan metode 

pendidikan seorang pendidik disamping 

memeperhatikan kondisi jasmani peserta didik juga 

perlu memeperhatikan kondisi jiwa atau rohaninya. 

Sebab manusia pada hakikatnya terdiri atas dua unsur 

yaitu jasmani dan rohani, yang kedua-duanya 

merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. 

Kondisi rohani yang menjadi dasar dalam metode 

pendidikan Islam merupakan kekuatan bagi peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Kondisi psikis 

tersebut meliputi motivasi, emosi, minat, sikap, 

keinginan, kesedihan, bakat-bakat- dan kecakapan akal 

(intelektualnya), sehingga seorang pendidik dituntut 

untuk mengembangkan potensi psikologis yang ada 

pada peserta didik. 

4. Dasar Sosiologis 

Dalam kenyataan secara sosiologis sesorang 

individu dapat membaerikan pengaruh pada lingkungan 
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sosial masyarakatnya, dan begitu pula sebaliknya. Oleh 

karena itu, guru dalam berinteraksi dengan peserta 

didiknya hendaklah memberikan tauladan dalam ptoses 

sosialisasi dengan pihak lainnya, seperti dikala 

berhubungan dengan peserta didik, sesama guru, 

karyawan, dan kepala sekolah. 

Dapat dipahami bahwa, penggunaan sebuah 

metode pendidik Islam mempunyaidasar sosiologis, 

baik dalam interaksi yang terjadi sesama peserta didik, 

guru dengan peserta didik, guru dengan masyarakat, 

dan peserta didik dengan masyarakat bahkan diantara 

mereka semua dengan pemerintah. Dengan dasar 

sosiologis seorang pendidik dalam 

menginternalisasikan nilai yang sudah ada dalam 

masyarakat (social value) diharapkan dapat 

menggunakan metode pendidikan Islam agar proses 

pembelajaran tidak menyimpang jauh dari tujuan 

pendidikan Islam itu sendiri.
56

 

 

3. Prinsip Metode Pendidikan Islam 

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara metode (termasuk juga strategi dan teknik) dalam 

pendidikan Islam dengan metode dalam pendidikan lain. 

Jika diperhatikan, perbedaannya hanya terletak pada nilai 

spiritual dan mental yang menyertainya pada saat metode 

tersebut dilaksanakan atau dipraktikan. Prinsip metode 

pendidikan Islam yang mengandung unsur-unsur pembeda 

tersebut adalah: 

1) Niat dan orientasi dalam pendidikan Islam, yakni untuk 

mendekatkan hubungan antara manusia dengan Allah 

dan sesama makhluk. Prinsip ketauhidan inilah yang 

membedakan metode dalam pendidikan Islam dengan 

metode lain.  
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2) Keterpaduan (integrative, tauhid), dalam arti bahwa 

dalam pendidikan Islam ada kesatuan antara Iman-Ilmu-

Amal, Iman-Islam-Ihsan, dzikir-fikir (hati dan pikiran), 

zhahir-batin (jiwa-raga), dunia-akhirat, serta yang dulu-

sekarang-akan datang. Semuanya harus seimbang, 

selaras, dan menyatu. Kesatuan dan kesalingterkaitan 

ini merupakan artikulasi dari ketauhidan yang menjadi 

karakteristik pendidikan Islam. 

3) Bertumpu pada kebenaran. Dalam arti bahwa materi 

yang disampaikan itu harus benar,  disampaikandengan 

cara yang benar, dan dengan dasar niat yang benar. 

4) Kejujuran dan amanah (sidq-amanah). Berbagai metode 

yang dipakai dalam pendidikan Islam harus memegang 

teguh prinsip kejujuran (akademik). Kebohongan dan 

dusta (kidzb) dalam bentuk apa pun tidak bisa 

dibenarkan. Jika realitas bertentangan dengan hasil 

penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya, 

seorang pendidik harus tetap menyampaikan kebenaran 

tersebut: katakan kebenaran meski terasa pahit (qul al-

haqqa walau kana murran). 

5) Keteladanan. Dalam pendidikan Islam ada kesatuan 

anatara Iman-Ilmu-Amal. Pendidik dituntut menjadi 

contoh teladan bagi peserta didik.nya. tidak 

diperkenankan ada kata “saya hanya mengajar”. 

Pengajar shalat, misalnya, ia harus juga bisa menjadi 

contoh bagaimana ia menjalankan shalat dengan baik 

dan benar.  

6) Berdasarkan pada nilai. Metode pendidikan Islam tetap 

berdasarkan pada nilai etika-moral (al-akhlaq al-

karimah). Contohnya pendidik yang mengajar 

praktikum kimia atau geologi misalnya, dia tetap harus 

menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan, 

tidak berdua-duaan (di ruang tertutup) yang bisa 

mengakibatkan munculnya fitnah. 

7) Sesuai dengan usia dan kemampuan akal anak (biqadri 

uqulihim). Pendidikan hendaknya diberikan kepada 
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peserta didik setelah mereka berusia minimal tujuh 

tahun, sehingga mereka mampu merangsang pemikiran 

serta memperteguh keimanan dan daya kreatifnya. 

8) Sesuai dengan kebutuhan pesrta didik (child center), 

bukan sekedar untuk memenuhi keinginan pendidik, 

apalagi untuk proyek semata. 

9) Mengambil pelajaran pada setiap kasus atau kejadian 

(ibrah) yang menyenangkan ataupun yang 

menyedihkan. Mengambil pelajaran ini dimulai dengan 

berpikir positif dan menerima perjalanan hidup dengan 

tidak berlebihan dalam menyikapinya. 

10) Proporsional dalam memberikan janji (wa‟d, targhib) 

yang menggembirakan dan ancaman (wa‟id, tarhib) 

untuk mendidik kedisiplinan. Penciptaan tradisi yang 

baik-positif juga bisa dikembangkan dengan permainan 

yang menggembirakan, menyenagkan, dan jauh dari 

kekerasan.
57

 

 

4. Macam-macam Metode pembelajaran anak dalam 

Pendidikan Islam 

Menurut Abu Ihsan al-Atsari dan Ummu Ihsan 

terdapat beberapa metode pembelajaran bagi anak, yaitu: 

a. Metode Keteladanan 

Dengan metode keteladanan maka seorang anak akan 

tumbuh dengan sifat-sifat terpuji dan sikap-sikap baik 

yang dicontoh dari orangtua atau gurunya. Contohnya 

seorang anak dapat belajar shalat dan menekuninya 

ketika ia melihat kedua orang tua nya tekun 

menunaikan ibadah shalat setiap waktu. Sebaliknya, 

ketidaksesuaian di anatara perkataan dan perbuatan 

orang tua menjadi racun dalam pendidikan. Sebagai 

contoh, seorang anak yang melihat ayahnya suka 

berdusta tidak dapat mempelajari kejujuran darinya. 

Aturan islam dalam mendidik anak sangat menekankan 
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contoh atau teladan hidup yang baik. Maka ambillah 

Nabi sebagai teladan kita. 

b. Metode Bimbingan dan Nasihat 

Nasihat yang baik termasuk sarana terbaik dalam upaya 

mendekatkan diri kepada jiwa si anak. Apalagi jika 

diucapkan dari lubuk hati yang terdalam. Nasihat 

demikian akan memberikan pengaruh positif yang 

langsung menghunjam dalam hati anak didik. 

Sesungguhnya banyak nasihat yang dapat kita petik dari 

al-Qur‟an yang sarat dengan nilai pendidikan dan 

kebaikan bagi setiap muslim. Allah berfirman: 

                  

“maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir‟aun) 

dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan 

dia sadar atau takut.” (Q.S. Thaha [20]: 44) 

Kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan 

untuk menasihati anak. Termasuk membimbingnya 

kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dunia 

dan akhirat. 

c. Metode Kisah dan Cerita 

Sesungguhnya pengaruh kisah itu, terlebih kisah nyata, 

sangat besar pengaruhnya bagi jiwa si anak, yang 

memperkokoh ingatan dan kesadaran berpikirnya. 

Sebuah pelajaran lebih mudah dicerna dan dipahami 

akal anak-anak apabila disampaikan dengan ilustrasi 

atau dalam bentuk cerita. Cerita merupakan sarana 

pendidikan yang efektif. Sebab ia dapat mempengaruhi 

perasaan dengan kuat. Allah menggunakan metode 

tersebut dalam mendidik, mengajar, serta mengarahkan 

hamba. Contohnya dalam al-Qur‟an, Dia menyebutkan 

kisah para Nabi dan Rasul.  

d. Metode Pembiasaan 

Metode pembiasaan sangat baik digunakan, ini perlu 

disadari oleh pendidik sebab perilaku pendidik yang 
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berulang ulang sangat mempengaruhi peserta didik. 

Metode pembiasaan biasanya berjalan dengan metode 

keteladanan, sebab pembiasaan itu dicontohkan. 

Biasakan anak berbuat kebaikan. Dengan pembiasaan 

urusan yang banyak menjadi mudah. Baik urusan 

agama maupun dunia, dari yang besar sampai yang 

kecil, dari yang penting sampai yang sepele, semuanya 

perlu pembiasaan. Tanamkan kepada anak kebiasaan 

melakukan sesuatu yang baik dan membawa 

keberuntungan dalam urusan dunia maupun agamanya. 

Baik itu berupa ibadah, adab, tutur kata, sopan santun, 

rutinitas keseharian, dan sebagainya. 

4. Metode Penanaman Motivasi 

Berikan motivasi kepada anak/peserta didik, yang 

konkret dan yang maknawi. Dorong dan semangatilah 

untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi 

kehidupan dunia dan akhiratnya. Seiring denganitu, 

teruslah menggali apa yang menjadi bakat dan 

potensinya. Biasakan iaberusaha keras dan bersaing 

secara sehat. Motivasi terus-menerus akan 

meningkatkan kreativitasnya dalam melakukan 

kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Motivasi kepada 

anak berupa kata-kata maupun bahasa tubuh. Dengan 

dukungan moril maupun materil. Memberikan hadiah 

ketika melihat atau mengetahuinya berbuat kebaikan. 

Dengan metode motivasi akan membangkitkan 

semangat dan persaingan hidup yang sehat serta sebagai 

pemicu dalam upaya si anak mengasah kemampuan dan 

keterampilan dirinya. 

5. Metode Hukuman 

Pendidikan anak dengan pemberian hukuman sebaiknya 

diterapkan dengan ancaman lebih dahulu, sebelum 

akhirnya ditetapkan sanksi. Akan tetapi, hendaklah 

pemberian hukuman diimbangi dengan pemberian 

pujian dan balasan yang baik. Jika anak tidak 

mengindahkan ancaman, maka sanksi atau hukuman 
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harus benar-benar kita jatuhkan. Dengan ketegasan ini, 

tertanamlah dalam jiwa anak bahwa ancaman tersebut 

sungguh-sungguh dan bukan main-main. Metode 

hukuman ini berfungsi sebagai kontrol terakhir 

seandainya tiap sarana dan metode pembelajaran anak 

tersebut tidak bermanfaat atau berhasil.
58

 

Sedangkan Ramayulis menjelaskan dalam 

bukunya macam-macam Metode mengajar dalam 

Pendidikan Islam yang prinsip dasarnya dari Al-Qur‟an 

dan Hadits, yaitu: 

a. Metode ceramah, yaitu suatu cara pengajian atau 

penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan 

oleh pendidik kepada peserta didik. Tujuan yang 

hendak dicapai dari metode ini adalah untuk 

memberikan dorongan psikologis kepada peserta didik. 

b. Metode tanya jawab, yaitu suatu cara mengajar dimana 

seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

murid tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau 

bacaan yang telah mereka baca. Dan peserta didik 

memberikan jawaban berdasarkan fakta. 

c. Metode diskusi, adalah suatu cara penyampaian bahan 

pembelajaran dimana pendidik memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menganalisis secara ilmiah 

guna menyimpulkan suatu masalah. 

d. Metode demonstrasi, yaitu suatu cara mengajar dimana 

pendidik mempertunjukkan tentang proses sesuatu, 

sedangkan peserta didik memperhatikannya. 

e. Metode eksperimen, yaitu suatu cara mengajar dengan 

menyuruh peserta didik melakukan suatu percobaan, 

dan pendidik memperhatikan apa yang dilakukan 

peserta didik sambil memberikan arahan. 

f. Metode kisah, yaitu suatu cara mengajar dimana 

pendidik memberikan materi pembelajaran melalui 

kisah atau cerita. 
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g. Metode amsal, suatu cara mengajar dimana pendidik 

menyampaikan materi pembelajaran dengan melalui 

contoh atau perumpamaan. 

h. Metode Targhib dan Tarhib, yaitu cara mengajar 

dimana pendidik memberikan materi pembelajaran 

dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan 

hukuman terhadap keburukan agar peserta didik 

melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. 

Sama hal nya dengan tokoh-tokoh yang lain, 

menurut Abdurrahman An Nahlawi terdapat beberapa 

metode yang paling penting dan menonjol yang 

dicantumkan al-qur‟an yaitu : 

a. Metode Hiwar (percakapan) Qur’ani dan Nabawi 

Hiwar merupakan metode percakapan silih 

berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya 

jawab mengenai suatu topik mengarah kepada suatu 

tujuan yang dikehendaki (dalam hal ini oleh guru). 

Dalam percakapan itu bahan pembicaraan tidak 

dibatasi, dapat digunakan berbagai konsep sains, 

filsafat, seni, wahyu, dan lain-lain. Kadangkala 

keduanya sampai kepada suatu kesimpulan, atau 

mungkin pula salah satu pihak tidak merasa puas 

dengan pembicaraan yang lain. Namun ia masih dapat 

mengambil pelajaran dan menentukan sikap bagi 

dirinya. Metode hiwar mempunyai dampak sangat 

dalam terhadap jiwa pendengar baca yang mengikuti 

topik percakapan secara seksama dan penuh perhatian. 

Di dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah terdapat 

berbagai jenis metode dan bentuk hiwar, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Hiwar Khitabi atau Ta‟abbudi (percakapan 

pengabdian). Merupakan dialog anatar Allah 

dengan hamba-hamba-Nya yang mukmin dengan 

menggunakan nida‟il ta‟rif bim iman, yaitu “hati 

orang0orang yang beriman”. Hal ini dilakukan 

ketika orang mukmin berbicara kepada rabbnya 
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dalam keadaan berdoa. Dialog antara Tuhan dan 

hambanya ini menjadi petunjuk bahwa pengajaran 

seperti itu dapat kita gunakan, dengan kata lain 

metode dialog merupakan metode pengajaran yang 

pernah digunakan Tuhan dalam mengajari hamba-

Nya. 

2) Hiwar washfi (percakapan deskriptif). Merupakan 

hiwar yang berlangsung antara Allah Ta‟ala 

dengan para malaikat. Dalam hiwar washfi 

digambarkan secara jelas situasi orang-orang yang 

sedang berdialog. Dengan cara hiwar ini 

terciptalah suatu situasi psikis yang dihayati 

bersama secara riil oleh mereka yang berdialog 

itu.hal ini memungkinkan terjadinya internalisasi 

nilai yang mengundang mereka untuk meneladani 

orang-orang yang sholeh / sholehah dan orang-

orang yang jahat. Dengan begitu penghayatan 

suasana tersebut secara eksistensial mengunggah 

dan menumbuhkan perasaan-perasaan ketuhanan 

dan tingkah laku penghambaan insani yang 

perasaan ketuhanan dan tingkah laku penghambaan 

insani yang utama. Contoh hiwar seperti ini banyak 

di dalam al-Qur‟an.
59

 

3) Hiwar Qishashi (percakapan berkisah). Ini terdapat 

dalam sebuah kisah yang baik bentuk maupun 

rangkaian ceritanya sangat jelas yaitu hiwar yang 

merupakan bagian uslub atau anasir kisah di dalam 

al-Qur‟an. Kalaupun di sana terdapat sebuah kisah 

yang keseluruhannya merupakan dialog langsung, 

yang pada masa sekarang disbut “sandiwara”, 

namun hiwar ini di dalam al-Qur‟an tidak 

dimaksudkan untuk bersandiwara. 

Pengajaran nash qur‟an apapun yang mengandung 

hiwar qishashi mengandung tanggapan dan 
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menggugah sikap si pelajar terhadapnya. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendidik berbagai 

kemantapan sikap ketuhanan serta mendalami 

pemikiran religiusnya tentang kehidupan dan 

hubungan sosial, serta konsep dan pandangannya 

tentang manusia serta tugasnya di alam semesta 

ini. 

4) Hiwar Jadali (percakapan diatektis). Yaitu 

bertujuan untuk mementapkan hujjah kepada para 

peserta didik tersebut. Hal ini selain dimaksudkan 

agar mereka mengerti pentingnya beriman kepada 

Allah SWT dan mentauhidkan-Nya juga meyakini 

kebenaran hari akhir dan risalah Muhammad SAW 

dan kebenaran.
60

 

b. Metode Kisah qur’ani dan Nabawi 

Dalam pendidikan Islam, kisah mempunyai 

fungsi edukatif yang tidak dapat diganti dengan bentuk 

penyampaian lain nahasa. Hal ini disebabkan kisah 

qur‟ani dan Nabawi memiliki beberapa keistimewaan 

yang membuatnya mempunyai dampak psikologis dan 

edukatif yang sempurna, rapi dan jauh jangkauannya 

seiring dengan perjalanan zaman. Beberapa 

keistimewaannya yaitu memikat dan menarik perhatian 

pembaca tanpa memakan waktu lama, menyentuh nurani 

manusia dalam keadaannya yang utuh menyeluruh, 

mendidik perasaan-perasaan ketuhanan, memberikan 

kesempatan mengembangkan pola pikirnya. Dan 

dsamping bertujuan pendidikan religius dan ketuhanan, 

gaya penyampaian qur‟ani mengandung nilai estetis. 

Dengan demikian, metode kisah bertujuan menemukan 

dan menunjukkan inti ajaran dan peringatan yang tersirat 

dalam setiap kisah. Mendiskusikan-Nya dengan para 

pelajar dalam bentuk dialog yang menuntun mereka 

kearah pemahaman akan alam dan kandungan makna 
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kisah-kisah tersebut dan mengamalkannya dalam perilaku 

sehari-hari. 

c. Metode Amtsal (perumpamaan) 

Dalam al-Qur‟an maupun dalam As-Sunnah 

terdapat puluhan perumpamaan. Perumpamaan itu 

merupakan salah satu cara tuhan mengajari umatnya. Cara 

seperti dapat juga digunakan oleh guru dalam mengajar. 

Pengungkapannya tentu saja sama dengan metode kisah, 

yaitu dengan berceramah atau membaca teks. Selain 

memberikan keindahan kesusastraan, metode 

perumpamaan juga bertujuan psikologis pedagogis yaitu 

dengan jalan menarik konklusi atau kesimpulan-

kesimpulan dan perumpamaan tersebut. Dan dari itu 

semua metode perumpamaan mendidik akal supaya 

berpikir benar dan menggunakan qiyas (silogisme) yang 

logis dan sehat. Metode perumpamaan ini merupakan alat 

pendidik yang berifat retorik, emosional, dan rasionalisme 

yang efektif, kuat pengaruhnya, mengandung makna yang 

agung serta banyak faidahnya.
61

 

d. Metode Teladan 

Pelaksanaan metode teladan ini memerlukan 

seperangkat metode dan tindakan pendidikan, dalam 

rangka mewujudkan asas yang melandasinya. Pada 

dasarnya, kebutuhan manusia akan teladan lahir dari 

gharizah (Naluri) yang bersemayam dalam juwa manusia, 

yaitu taqlid (peniruan). Gharizah yang dimaksud adalah 

hasrat yang mendorong anak, orang lemah, dan orang 

yang dipimpin untuk meniru perilaku orang dewasa, orang 

kuat dan pemimpin. Di sekolah, peserta didik cenderung 

meneladani pendidiknya sehingga murid sangat 

membutuhkan suri tauladan yang dilihatnya langsung dari 

setiap guru yang mendidiknya, dan dengan demikian ia 

merasa pasti dengan apa yang dipelajarinya. Oleh sebab 

itu, hendaknya memiliki akhlak luhur yang diserapnya 
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dari al-Qur‟an dan jejak langkah Rasulullah SAW seta 

hendknya bersikap sabar dalam menetapkan dan 

mengamalkannya. Dengan demikian prinsip keteladanan 

dalam Islam lebih bersifat dinamis (bukan sekedar 

penurutan yang membabi buta) dan tidak sekedar hayalan 

tanpa pengaruh secara riil dalam perbuatan hikmah. 

e. Metode Latihan dan Pengamanan 

Salah satu metode yang juga digunakan 

Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat ialah 

metode latihan (pembiasaan).di antara metode belajar 

dengan pengamalan dan latihan ialah sebagaimana 

sahabat mempelajari cara berwudhu Rasulullah SAW dan 

cara Rasul memebetulkan mereka atau 

salingmembetulkan di antara para sahabat. Penggunaan 

metode pengajaran dengan pengalaman dan latihan ini 

diharaapkan dapat mengunggah akhlak yang baik pada 

jiwa siswa sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih 

istiqomah dan bahagia karena merasakan dirinya sukses 

dalam perbuatan dan pekerjaannya.
62

 

f. Metode Ibrah dan Mau’idhah 

Ibrah ialah kondisi yang memungkinkan orang 

sampai dari pengetahuan yang konkrit kepada 

pengetahuan yang abstrak yakni dengan menyaksikan, 

memperhatikan, menginduksi, menimbang-nimbang, 

mengukur, dan memutuskan secara naluri sehingga 

kesimpulan dapat mempengaruhi hati dan mendorongnya 

kepada perilaku berpikir dan sosial yang sesuai. Dengan 

ibrah ini, ia menanamkan akhlak Islamiyah dan perasaan 

rabbaniyah kepada anak didik. Pendidikan dengan ibrah 

dapat digunakan dalam mengajar aspek kehidupan. 

Kejadian alam, dan manifestasi kekuasaan serta 

pemeliharaan Ilahi. 

Sedagkan mau‟idhah berarti tadzkir 

(peringatan) yaitu hendaknya orang yang memberikan 
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nasihat itu berulang kali mengingatkan berbagai makna 

dan kesan yang membangkitkan perasaan dan motivasi 

untuk segera beramal shaleh, menaati perintah Allah dan 

melaksanakan segala perintah-Nya. Akan tetapi, pendidik 

hendaknya tidak merasa cukup hanya sampai kepada 

trgugahnya kesan, melainkan berusaha membantu anak 

untuk menumbuhkan kesan tersebut menjadi perasaan 

khusyu‟ kepada Allah, mengagungkan, mensucikan, dan 

membesarkan-Nya. 

g. Metode Targhib dan Tarhib 

Targhib adalah janji yang disertai dengan 

bujukan dan membuat senang terhadap sesuatu maslahat., 

kenikmatan, atau kesenangan. Sedangkan tarhib adalah 

ancaman dengan siksaan sebagai akibat melakukan dosa 

atau kesalahan yang dilarang oleh Allah. Metode 

pendidikan Islam ini didasarkan atas fitrah yang diberikan 

Allah kepada manusia, seperti: keinginan terhadap 

kekuatan, kenikmatan, kesenangan hidup dan kehidupan 

abadi yang baik serta kekuatan akan kepedihan, 

kesengsaraan, dan kesudahan yang buruk. 

Targhib dan tarhib di dalam pendidikan Islam 

berbeda dengan apa yang dikenal dalam pendidikan barat 

sebagai metode “ganjaran dan hukuman” perbedaannya 

ialah bahwa metode targib dan tarhib dijabarkan dari 

keistimewaan yang lahir dari tabiat rabbaniyah, dan dalam 

itu diselaraskan dengan fitrah manusia. Ditinjau dari sudut 

pedagogis, hal ini mengandung anjuran, hendaknya kita 

menanamkan kaimanan (targhib) surga kepada mereka 

dan mengancam (tarhib) mereka dengan azab Allah, 

sehingga targhib dan tarhib ini langsung atau tidak 

langsung mengundang anak untuk merealisasikannya 

dalam amal dan perbuatan. 

Dapat kita pahami dari pemaparan diatas 

tentang macam-macam metode pendidikan Islam dapat 

disimpulkan bahwa demikian luas, dalam dan terperinci 
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