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ABSTRAK 

 

PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG 

PENDIDIKAN ISLAM KHUSUSNYA PESANTREN  

 SERTA RELEVANSINYA TERHADAP  

KURIKULUM 2013 
 

Oleh 

DINDA AYU PUSPITASARI 
 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep 

Pendidikan islam menurut persepektif gus dur ( Abdurrahman wahid) 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

library research yaitu lebih menitikberatkan pada pengumpulan data 

berbagai sumber yang relevan. Dalam hal ini mencangkup buku-buku, 

jurnal dan hasil penelitian yang terkait dengan judul karya ilmiah ini. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut gus dur tujuan 

Pendidikan islam adalah proses menjadikan manusia sebagai insan 

kamil, dan menjadikan manusia memiliki jiwa social yang tinggi 

terhadap sesame manusia dan alam. Ada tiga tujuan Pendidikan islam 

menurut Gus Dur yaitu , Pendidikan Berbabis modernism, Pendidikan 

berbasis pembebasan, dan Pendidikan islam berbasis kebhinekaan.  

Berbicara mengenai Pendidikan tenu saja tidak terlepas dari 

KURIKULUM. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan 

program Pendidikan yang diberikan oleh suatu Lembaga 

penyelengaraan Pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan 

diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang 

Pendidikan, saat ini diindonesia kurikulum yang digunakan yakni 

kurikulum 2013. Terkait kurikulum,  Gus Dur melihat bahwa 

pesantren dinilai ideal sebagai kurikulum Pendidikan islam karena 

pesantren dinilai ideal sebagai kurikulum Pendidikan islam karena 

pesantren memiliki nilai-nilai mandiri yang sudah ada sejak di 

Indonesia dan pesantren dapat dikatana sub-kultur karena memiliki 

ciri khas yang menjadikannya sebagai salah satu identitas Pendidikan 

islam. Adapun metode Pendidikan islama menurutnya ada tiga, yaitu 

metode qishas, metode ta’lim al kitab dan metode ibrah atau mauizah. 

Terakhir, strategi Pendidikan islam menurut gus dur ada 3 yaitu 

strategi social-politik, strategi kebudayaan, dan strategi social-

kebudayaan 

Kata Kunci :  Abdurrahman Wahid, Pendidikan Islam,  

kurikulum 2013 
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ABSTRACT 

 

PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG 

PENDIDIKAN ISLAM KHUSUSNYA PESANTREN  

 SERTA RELEVANSINYA TERHADAP  

KURIKULUM 2013 

 

Oleh 

DINDA AYU PUSPITASARI 

 

 The purpose of this study was to find out Islamic education 

from the perspective of Gus Dur (Abdurrahman wahid).  

This research is descriptive qualitative with penc library 

research, which is more focused on collecting various relevant 

sources. In this case, it includes journal books and research results 

related to the title of scientific work.  The results show that according 

to Gus Dur, Islamic education is a process of making humans as 

friends, and making humans have a social spirit that is towards fellow 

humans and nature.There are three goals of education according to 

Gus Dur, namely, modernism-based education, liberation-based 

education, and Islamic education based on  diversity. 

Talking about education, of course, cannot be separated from 

the curriculum.  Curriculum is a set of subjects and education 

provided by an educational organization that contains lesson plans that 

will be given to lesson participants in a period of education level, 

currently in Indonesia the curriculum used, namely Gus Dur, sees that 

the program is carried out by the 2013 curriculum.  ideal as an Islamic 

education curriculum because pesantren is considered ideal as an 

Islamic education curriculum because boarding schools have 

independent values that have existed since in Indonesia and pesantren 

can be called sub-cultures because they have characteristics that make 

them one of the identities of Islamic education. 

According to him, there are three methods of Islamic 

education, namely the gishas method, the ta'lim al-kitab method and 

the ibrah or mauizah method.  Finally, according to Gus Dur, there are 

3 Islamic education strategies, namely socio-political strategies, 

cultural strategies, and socio-cultural strategies.  

 

Keywords: Abdurrahman Wahid, Islamic Education, 2013 

curriculum. 
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MOTTO 

 

 
 

Artinya : Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka 

hendaklah ia menguasai ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat, 

hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan 

keduanya maka kendaklah ia menguasai ilmu. ( HR Ahmad) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum menguraikan skripsi lebih lanjut, untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang 

terdapat dalam judul ini yaitu: PEMIKIRAN ABDURRAHMAN 

WAHID TENTANG PENDIDIKAN ISLAM KHUSUSNYA 

PESANTREN SERTA RELEVANSINYA TERHADAP 

KURIKULUM 2013 akan diuraikan pengertian dari istilah-istilah 

tersebut, sebagai berikut: 

Pemikiran Secara etimologi pemikiran berasal dari kata 

dasar “pikir” yang bearti proses, cara atau perbuatan memikir, 

yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan 

dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. 

Dalam konteks ini pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas 

dan proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan 

berusaha mencari penyelesaianya secara bijaksana.
1
 Dengan 

demikian yang dimaksud dengan pemikiran disini adalah 

pandangan Gus Dur mengenai Pendidikan islam disekolah dengan 

pesantren selaras dengan kurikulum 2013. 

Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa 

Gus Dur merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia, 

gagasannya mengenai demokrasi dan pluralism  sangat kuat 

hingga menjadi acuan para tokoh lain. Dibalik sepak terjangnya 

dalam dunia politik Indonesia yang dikenal banyak kalangan 

namun gus dur juga memiliki pandangan tersendiri tentang 

Pendidikan islam di Indonesia.
2
 Yakni mengenai pesantren Gus 

Dur menganggap bahwa pesantren adalah Pendidikan yang 

didasarkan pada keyakinan religious dan bertujuan untuk 

                                                           
1
 A. Susansto, Pemikiran Pendidikan Islam,(Jakarta: 

AMZAH, 2009),H.3-5. 
2
 Ahmad nurcholis, Peace Education & Pendidikan 

Perdamaian Gus Dur, (Jakarta:PT Gramedia, 2015), hal. 137. 



 
 

 

   

2 

membimbing atau menghantarkan peserta didik menjadi manusia 

yang utuh , mandiri, dan bebas dari belenggu penindasan.
3
 

RELEVANSI Kata relevansi berasal dari kata relevan , yang 

mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras 

dengan.
4
menurut kamus besar bahasa Indonesia relevansi artinya 

hubungan, kaitan.
5
 Sedangkan menurut sukmadinata, relevansi 

terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi 

internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi anatara 

komponen-komponen seperti tujuan , isi, proses penyampaian dan 

evaluasi , atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut 

keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi 

eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan 

perkembangan dan masyarakat.
6
 Dalam penelitian ini relevansi 

artinya hubungan antara pemikiran Abdurrahman wahid tentang 

Pendidikan islam khususnya pesantren dengan kurikulum 2013 

pada mata pelajaran Pendidikan agama islam disekolah. 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh 

komponen atau aspeknya didasarkan pada ajaran islam. Visi,misi 

tujuan prises belajar mengajar, pendidik, peserta didik, 

kurikulium, bahan ajar, saran prasarana, pengelolaamn, 

lingkungan dan aspek atau komponen, pendidikan lainya 

didasarkan pada ajaran islam , atau pendidikan yang islami.
7
 

KURIKULUM 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi 

yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, 

                                                           
3
 Faisol, Gus Dur dan Pendidikan Islam upaya 

mengembalikan esensi Pendidikan di era global,(Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media,2017), hal.115. 
4
 Paus Apartando, Kamus Populer, 

(Surabaya:PT.Arkola,1994), h. 666 
5
Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.943. 
6
 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: 

Teori dan Praktek, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151 
7
 Ahmad Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, 

(Malang:UIN Malang Press,2008H hal 36. 
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yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan.121 Acuan dan prinsip 

penyusunan kurikulum 2013 mengacu pada pasal 36 Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa 

penyusunan kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman 

dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, 

kecerdasan, dan minat siswa, keberagaman potensi daerah dan 

lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan 

dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional 

dan nilai-nilai kebangsaan
8
 

PESANTREN adalah sebuah Lembaga Pendidikan islam 

tradisional yang para siswanya tinggal Bersama dan belajar 

dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai 

dan mempunyai asrama untuk tempat tinggal.
9
 

 

B. Latar belakang masalah 

Seiring dengan zaman yang sudah modern ini, pendidikan 

masih dianggap sebagai kunci pembuka dalam komunitas sosial 

untuk mengimbangi laju perkembangannya ilmu dan teknologi. 

Persepsi  masyarakat ini kiranya telah mampu memobilisasi kaum 

cerdik cendikia untuk selalu merespon secara stimulun terhadap 

perkembangan dan sistem pendidikan berikut unsur-unsur terkait 

yang berpotensi positif bagi keberhasilan pendidikan, pertama hal 

ini yang disadari karena, pendidikan merupakan perkara penting 

dalam membangun sebuah negri. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Sayyid Ahhtmad Khan, bahwa kemajuan suatu bangsa 

tergantung pada pendidikannya. Kedua , pendidikan adalah proses 

budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang 

berlangsung sepanjang h ayat. Pendidikan selalu berkembang dan 

selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu mau tidak 

                                                           
8
 Endah Tri Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia 

dalam Kurikulum 2013,(Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014), hal.94. 
9
 https://.id.m.wikipedia.org/wiki/pesantren 
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mau pendidikan harus di desain mengikuti irama perubahan 

tersebut. Apabila pendidikan tidak di desain mengikuti irama 

perubahan , maka pendidikan akan ketinggalan laju perkembangan 

zaman itu sendiri. Indonesia adalah negara yang  kaya ragam 

budayanya serta macam flora dan faunanya. Indonesia yang kini 

berkembang menuju tahap negara maju yang harus didukung 

dengan baik. 

 Dengan demikian kekayaan alam yang melimpah serta 

kekayan sumber daya manusia meningkat, indonesia kini sedang 

berkembang cukup cepat. Dibalik kebangkitannya suatu bangsa 

3harus didukung oleh aspek-aspek yang menjadi faktor 

pemicunya, yaitu seperti aspek sosial, ekonomi dan IPTEK (ilmu 

pengetahuan dan teknologi). Aspek-aspek diatas yakni menjadi 

sangat penting dimana harus didukung oleh orang-orang yang 

memiliki potensi yang mumpuni sehingga kita mampu 

mengimbangi perkembangan peradapan masa kini dan masa yang 

akan datang. Aspek pendidikan yaitu salah satu aspek yang paling 

utama sebagai usaha untuk mejadikan sebuah bangsa yang 

berkualitas tinggi. Indonesia saat ini mulai berkembang dalam 

peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas sehingga 

menghasilkan siswa yang berkualitas juga. Dalam peningkatan 

mutu pendidikan sudah pasti memiliki tujuan utama bagi 

indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun 

peradapan yang berkelas. 

Islam menepatkan pendidikan dalam posisi yang sangat vital. 

Indikasinya sangat jelas, yakni 5 ayat pertama dalam Al-quran 

(Q.S Al-Alaq) yang berisi perintah membaca. Selain itu ada 

puluhan ayat yang menekankan pentingnya berfikir, meneliti , dan 

memahami realitas secara keseluruhan . Bagi islam, ilmu adalah 

syari‟at sekaligus tujuan agama ini. Pernyataan ini jelas-jelas 

menunjukan penghormatan dan penghargaan Islam terhadap ilmu. 

Apabila dianalogikan secara lebih jauh , ilmu tidak akan bisa 

diproleh secara maksimal kecuali lewat jalur pendidikan. Hal ini 

selaras dengan pernyatan Abdurahman An-Nahlawi yang 

menyebutkan bahwa  tujuan terpenting dari diturunkannya Al-



 
 

 

   

5 

Quran adalah untuk mendidik manusia .Ini bearti bahwa manusia 

adalah makhluk yang dapat dididik (homeeducable) dalam makna 

luas. Dengan demikian , jelas bahwa islam adalah agama yang 

sangat memberikan penekananan kepada umatnya untuk menuntut 

ilmu.
10

 Sejak wakyu pertama diturunkan dengan ayat pertama 

yang berbunyi iqra‟ yang artinya bacalah , maka pada saat itu juga 

pendidikan islam secara  praktis telah hadir dalam kehidupan umat 

islam. Sebuah proses pendidikan yang melibatkan dan 

menghadirkan Allah SWT . membaca merupakan sebuah proses 

pendidikan yang dilakukan dengan memulai nmenyebut nama 

allah SWT mengharap ridho-Nya.  

Mujamil Qomar berpandangan bahwa pendidikan islam 

sebenarnya memiliki fungsi serta peran yang sangat besar dan 

paling menentukan dalam mewujudkan dan mengembangkan 

peradapan islam. Artinya , maju mundurnya umat tergantung pada 

kondisi real pendidikan islam “ dengan pngertian lain , pendidikan 

islam merupakan kunci bagi pengembangan peradapan islam yang 

terealisasikan pada pembangunan dalam semua dimensi 

kehidupan umat muslimin.
11

  Mujamil Qomar menyebut, Bagi 

kalangan yang menyadari urgensi pendidikan islam tersebut tentu 

memiliki perhatian serius pada nasib pendidikan islam. Oleh 

karena itu, banyak diantara pembaru (mujaddid) islam yang 

menaruh perhatian pada pendidikan islam. Muhamad Ali Pasya , 

kendatipun ia sebagai pembaru islam yang tidak pandai membaca 

dan menulis tetapi memiliki kepedulian dalam memperbarui 

pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah kejuruan. 

Muhamad abdul telah memutar haluan pembaruannya dari ranah 

politik menuju pendidikan lantaran ia menyadari bahwa 

pendidikan memiliki peran paling besar dalam memajukan umat 

islam berikut peradapannya kendatipun melalui proses yang cukup 

lama. Bahkan Sayyid Ahmad Khan  menekankan pembaruannya 

                                                           
10

 As‟aril  muhajir, ilmu pendidikan persepektif konstektual, 

(jakarta : Ar-Ruzz Media , 2011), h.25- 
11

 Mujamil Qomar, menggagas pendidikan islam , (Bandung : 

PT Remaja Rosdakarya , 2014),hal. 
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pada bidang pendidikan dengan mendirikan Society For The 

Educational Progress of  Indian Muslims, kemudian mendirikan 

perguruan tinggi Aliragh. Kemudian organisasi Muhammadiyah 

di indonesia menekankan gerakan perjuangannya juga pada 

pendidikan. 
12

  

Dalam dinamika perkembangan dunia pendidikan , kita tidak 

hanya berfokus pada kurikulum dan peraturan-peraturan 

pendidikan saja , tapi juga kita mampu melihat rekam jejak tokoh-

tokoh pendidikan yang telah berkonstribusi pada perkembangan 

pendidikan khususnya di indonesia. Banyak sekali tokoh 

pendidikan  yang telah berkonstribusi dalam perkembangan dunia 

pendidikan di indonesia. Banyak juga tokoh-tokoh pendidikan 

yang ahli dalam bidang lain juga seperti b9idang politik , filsafat 

dan lain-lain. Salah satu dari sekian banyaknya tokoh tersebut 

adalah Aburrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa dengan  

“GUS DUR “.  Gus Dur adalah salah satu tokoh yang sangat 

berpengaruh di Indonesia , gagasannya mengenai demokrasi dan 

pluralusmenya sangat kuat hingga menjadi acuan para tokoh lain 

yang mengikutinya. Walau demikian , Gus Dur sering juga 

mendapat kritikan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Hal 

yang membuat banyak pihak kurang menyukai Gus Dur adalah  

karena pemikiran Gus Dur  yang sering dianggap sembarangan 

atau “ngawur” dan dengan gaya bicaranya yang “ceplas ceplos” 

mejadi salah satu pemicunya. Namun demikian , Gus Dur 

bukanlah sosok yang lemah dan mudah putus asa , dia sangat 

gigih memperjuangkan gagsan dan konstribusinya terhadap kaum 

yang tertindas dan didikriminasi oleh kepemerintahan dan kondisi 

masyarakat saat itu. Gus Dur merupakan salah satu tokoh nasional 

yang mempunyai konstribusi yang sangat besar untuk 

meningkatkan harkat manusia, khususnya bagi bangsa indonesia 

melalui perjuangan demokrasi, partisipasi politik maupun dalam 

bidang  pendidikan, secara khusus pendiidkan islam. Yang 

menarik dari KH, Abdurrahman Wahid karena pada diri Gus Dur 
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melekat berbagai predikat yakni, Kiai, politisi, intelektual, 

pendidik, budayawan, mantan pimpinan organisasi masa terbesar 

di indonesia, mantan tokoh pergerakan, dan mantan presiden RI. 

Ini tentu cukup menyulitkan bagi mereka yang akan mendalami 

pemikiran dan gagasannya. 

Sujiwo Tejo mengatakan, “keceplas-ceplosan Gus Dur kita 

anggap unsur sepele.  Kita lekas melupakannya. Padahal , 

sejatinya , unsur tampak remeh-temeh inilah yang justru 

menentukan vitalnya kedudukan Gus Dur ditengan kemunafikan 

nusantara”.
13

 Jika penulis dalami makna ubgkapan tersebut , 

Sujiwo Tejo menggambarkan bahwa dengan gaya Gus Dur yang  

nyeleneh dan ngawur-nya itulah yang membuat seorang Gus Dur 

berbeda serta unik dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang 

lainnya. Dia juga menggambarkan bahwa Gus Dur merupakan 

tokoh yang sentral dalam kehadirannya ditengah-tengah 

masyarakat dengan gaya bicaranya yang khas yaitu “ceplas-

ceplos” tetapi sebenarnya ungkapan yang disampaikan oleh Gus 

Dur adalah benar tanpa menutupi hal yang diutarakannya sehingga 

banyak masyarakat indonesia menyukai hal tersebut karena itu 

adalah gaya khas Gus Dur yang jujur serta apa adanya. Dengan 

pemikiran serta karya-karyanya yang bersejarah dan monumental 

maka tidak heran banyak sekali orang-orang yang terpengaruh 

oleh pemikirannya yang sangat amat diminati serta dikagumi. 

Ideologisnya yang berprinsip pada asas demokrasi yang adil dan 

kesetaraan strata mampu mengubah paradigma bangsa indonesia 

selama ini. Hal ini pernah disampaikan oleh seorang pengajar 

dipondok pesantren Raudlatul Tahlibin, Rembang , Bisri Adib 

Hatani, menganggap sebagai sosok ideal negarawan produk 

pendidikan pesantren.  

Pemikiran Gus Dur mengajarkan sekaligus mencontohkan 

bagaimana ber-islam dalam konteks  keindonesiaan  aburrahman 

wahid “Gus Dur” memandang serta meyakini perbedaan adalah 

                                                           
13

 Jakob Oetama  dan  yenny  zannuba wahid (ed), Damai 

Bersama Gus Dur , (Jakarta: PT Kompas Nusantara , 2010), h. 44. 
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rahmat, sunatullah (telah digariskan oleh allah). Perbedaan itulah 

yang membentuk bangsa indonesia menjadi negara yang 

terhormat, mandiri dan merdeka lahir batin “ujarnya”. 
14

 Pengasuh  

pondok pesantren syalafiah Asy-Syafi‟iyah, Asembagus, 

Situbondo, K.H. Fawaid As‟ad Samsul Arifin , mengatakan “ saat 

ini yang perlu dilakukan sepeninggal Gus Dur adalah melawan 

bibit-bibit perpecahan bansa. Munculnya gerakan 

fundamentalisme dan radikalisme agama yang membahayakan 

persatuan perlu diwaspadai. Generasi muda harus dibentengi 

dengan pemahaman tentang pemikiran Gus Dur agar terhindar 

dari aliran keagamaan yang sesat “ katanya.
15

 Banyak sekali yang 

dilakukan Gus Dur demi perubahan bagi bangsa indonesia. Salah 

satu  kebijakan beliau yang terkenal adalah mengesahkan hari raya 

besar Imlek  bagi masyarakat Tionghoa yang kebasannya sangat 

terkekang. Gus Dur melihat bahwa masalah utama dalam hal 

hubungan antar umat beragama adalah pengembangan rasa saling 

pengertian yang tulus serta berkelanjutan. “kita hanya akan 

mampu menjadi bangsa yang kukuh, kalau umat agama-agama 

yang berbeda dapat saling mengerti satu dengan yang lainnya, 

bukan hanya sekedar saling memiliki (sense of belonging), 

bukannya hanya saling bertenggang rasa satu terhadap yang lain”. 
16

 Selain kontribusinya didalam negri terkait perdamaian bangsa , 

Gus Dur juga menjadi sorotan tokoh-tokoh internasional yang 

namanya cukup terkenal di jurnal-jurnal internasional terkait 

gagasannya tentang perdamain dan demokrasi. Disinlah letak 

pemikiran Gus Dur mengenai negara-negara serta islam., Gus Dur 

mencoba menyatukan nilai-nilai luhur islam yang tinggi dengan 

sosial dan budaya yang mana kedua aspek tersebut harus dapat 

bersatu tanpa menimbulkan pergesekan diantara masyarakat yang 

mana memiliki pandangan yang berbeda-beda.  

                                                           
14

 Zuhairi Misrawi , Gus dur Santri Par excellence, (Jakart: 

PT Kompas Nusantara , 2010),h. 38 
15

 Jakob Oetama dan Yenny Zunnuba Wahid , op.cit., h.45. 
16

 Aburrahman Wahid , Gus Dur Menjawab Perubahan 

Zaman , (Jakarta : Kompas Media Nusantara , 1999, h. 16. 
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Gus Dur juga berusaha memberikan gagasan bahwa islam 

yang sesunggunya itu tidak harus selalu menjadikan kondisi 

budaya tersebut harus mengacu kepada budaya arab yang 

istilahnya “arabiansi”. Itulah beberapa gagasan atau ide gus dur 

dalam dinamika kehadiran beliau terhadap perkembangan  

indonesia. Dibalik sepak terjangnya dalam dunia politik Indonesia 

yang dikenal banyak kalangan, walaupun sebagian aliran yang 

menganggap bahwa kebijakan Gus Dur adalah lelucon konyol dan 

kontrovesi, namun Gus Dur juga memiliki pandangan tersendiri 

tentang pendidikan, terutama pendidikan islam di indonesia. 

Memang tidak banyak tulisan beliau mengenai pendidikan yang 

tersebar luas, namun penulis berusaha mengungkap paradigma 

tentang pendidikan islam menurut Gus Dur. Dengan latar 

belakang Gus Dur yang dibesarkan di kalangan pesantren yang 

sangat kental dengan pendidikan islamnya. Lingkungan inilah 

yang kelak memberikan warna bagi perkembangan 

intelektualitasnya hingga tumbuh dewasa. Kepindahan beliau dari 

Jombang ke Jakarta juga memeri warna baru bagi pertumbuhan 

intelektualis Gus Dur. Di ibu kota , Gus Dur , meski masih hidup 

dibangku menngah pertama ia sudah biasa malahap bacaan-

bacaan tentang sosialisme dan marxisme. Hal inilah yang 

berpengaruh pada pemikiran dan kiprahnya kelak. Pendidikan 

agama yang semula kelak ia dapatkan dilingkungan pesantren 

semakin bertambah ketika ia melanjutkan studi di timur tengah. 

Karena harus merasa mengulang sebagaimana yang telah ia 

peroleh ketika belajar di tanah air, Gus Dur lebih banyak 

menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku pengetahuan 

di perpustakaan, terutama di Universitas Al-Azhar , Khairo, 

Mesir. Di perpustakaan tersebutlah ia mendapatkan pengetahuan 

dari buku-buku karya intelektual muslim maupun non-muslim 

dunia. Ia juga bergaul dengan berbagai macam kalangan , terlebih 

ketika melakukan pengembaraan ke eropa.
17

 Merujuk pada 

undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

                                                           
17

 Ahmad  Nurcholis , Peace  Education  &  pendidikan  

perdamaian Gus Dur, (Jakarta: PT Gramedia, 2015),h. 137. 
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nasional yang berbunyi , “membentuk manusia yang beriman, 

bertaqwa , berakhlak mulia , berkepribadian , memiliki ilmu 

pengetahuan dan teknologi , keterampilan , sehat jasmani dan 

rohani , memiliki rasa seni , serta bertanggung jawab bagi 

masyarakat , bangsa dan negara.
18

  

Walaupun apabila dikaji tidak ada kata-kata “ISLAM” akan 

tetapi subtansi dari kriteria-kriteria tersebut merujuk pada sifat-

sifat yang dimuat dalam pandangan islam mengenai pendidikan. 

Namun saat ini esendi dari pendidikan itu sendiri masih kurang 

dirasa pada diri peserta didik, seperti kenakalan remaja semakin 

beraja lela . hal tersebut dikarenakan eserta didik masih dalam 

masa proses pembelajaran kurang diberi asupan nilai-nilai moral 

yang baik sehingga mengakibatkan nilai-nilai yang termuat dalam 

undang-undang tersebut kurang masuk kedalam diri peserta didik 

yang mana nilai-nilai pendidikan tersebut juga secara tidak 

langsung memuat pada aspek-aspek pendidikan islam. Hal seperti 

ini senada dengan muhaimin yang mengatakan bahwa : 

Pendidikan adalah hal yang tumbuh dan berkembang bersama-

sama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat , 

bahkan merupakan media transmisi dan transformasi sistem nilai-

nilai kehidupan sosial budaya dan peradapan masyarakatnya. 

Demikian pula halnya dengan pendidikan islam, telah tumbuh dan 

berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan dan 

perkembangan sistem dan nilai-nilai kehidupan sosial budaya dan 

peradapan islam sepanjang sejarahnya , dan telah berfungsi 

sebagai media transmisi dan transformasi secara efektif . 
19

  

Berdasarkan ulasan tersebut pentingnya pendidikan islam 

yang ditekankan oleh K.H Aburrahman Wahid (Gus Dur) tidak 

lain dan  tidak bukan adalah agar pendidikan islam di indonesia 

                                                           
18

 Departemen  Agama RI , Undang-undang nomor  20  tahun  

2003  tentang sistem  pendidikan  Nasional , (Jakarta:Departemen  

Pendidikan  Nasional , 2003),h. 64 
19

 Muhaimin , Paradigma Pendidikan Islam Upaya 

Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya , 2008).h.32 
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terus berkembang dan menciptakan generasi penerus  bangsa yang 

tidak mudah goyah bila nanti dihadapkan dengan berbagai 

persoalan yang melanda negri indonesia tercinta. Generasi muda 

sanggup memegang teguh nilai-nilai luhur serta taat pada  agama, 

sehingga nanti akan membawa indonesia menjadi negara yang 

terdepan maju  dan sejahtera. Pemikiran-pemikiran K.H 

Abdurrahman Wahid tentang pendidikan islam sejalan beriringan 

dengan sistem pendidikan yang digadang-gadang oleh pemerintah, 

dimana tidak lagi mengedepankan nilai akademik saja. Dengan 

demikian penulis menjadi tertarik untuk mengangkatnya sebagai 

bahan penulis skripsi dengan judul “PEMIKIRAN 

ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PENDIDIKAN 

ISLAM KHUSUSNYA PESANTREN SERTA 

RELEVANSINYA TERHADAP KURIKULUM SAAT INI ” 

 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang yang telah diuraikan diatas , 

identifikasi dan batasan masalah tentang  “PEMIKIRAN 

ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PENDIDIKAN 

ISLAM KHUSUSNYA PESANTREN SERTA 

RELEVANSINYA TERHADAP KURIKULUM 2013” adalah : 

1. Masih banyak yang belum mengetahui konsep pendidikan 

islam persepektif Gus Dur 

2. Implementasi nilai pendidikan islam masih belum berdampak 

pada peserta didik; dan 

3. Perkembangan pendidikan umum atau IPTEK lebih 

dioptimalkan dibanding dengan pendidikan islam disekolah 

 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Pemahaman Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang begitu 

luas mengenai berbagai macam ilmu yang dikuasai terlebih lagi 

ilmu pendidikan, maka dalam penelitian ini yang menjadi sub 
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fokus utama penelitian adalah Pendidikan Islam khususnya 

pesantren menurut Abdurahman Wahid serta Relevansinya 

Terhadap Pendidikan  pada Kurikulum 2013 

 

E. Rumusan masalah  

Bagaimana Relevansi Pemikiran Pendidikan Islam K.H. 

Abdurrahman Wahid dengan Pendidikan di Indonesia saat ini. 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Dapat mengetahui pemikiran Abdurrahman Wahid didunia 

Pendidikan Khususnya Pendidikan islam. 

2. Dapat mengetahui Relevansi Pendidikan islam persepektif 

Abdurrahman Wahid khusunya Pendidikan islam di Pondok 

Pesantren. dengan Kurikulum 2013 

 

G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis , dapat menambah ilmu , khasanah atau wawasan 

mengenai sepak terjang Aburrahman Wahid (Gus Dur) 

mengenai ide dan gagasannya terhadap pendidikan islam 

2. Bagi peserta didik (civitas akademika) untuk memperluas 

khasanah keilmuan dalam dunia pendidikan , terutama dalam 

analisis pemikiran tokoh indonesia khusunya (Abdurrahman 

Wahid) 

3. Bagi masyarakat , untuk menambah wawasan literatur dan 

sumber referensi mengetahui konsep pendidikan islam dari 

tokoh indonesia khususnya ( Abdurrahman wahid) 
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H. Metode penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.
20

 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Library Reseacrh , yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber-

sumber literatur perpustakaan. Objek penelitian digali lewat 

berbagai informasi kepustakaan berupa buku, ensiklopedia, 

jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen.
21

 Penelitian 

dalam proposal ini merupakan jenis penelitian biografi, yaitu 

studi tentang individu yang meliputi prmikiran tokoh gagasan 

dan konsep yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan 

dokumen , arsip, dalil, atau hukum yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Denzin menambahkan sebagaimana yang 

dikutip oleh Emzir mendefinisikan pendekatan biografi 

sebagai “ studies used and collection of life document that 

describe turning point moment an individual‟s life”. 

Pendekatan biografi menggunakan bahan kajian dan koleksi 

dokumentasi dari kehidupannya untuk mendeskripsikan 

(menggambarkan) suatu peristiwa atau pemikiran dalam 

kehidupan tokoh tersebut.
22

 Dalam memproleh data, fakta 

dan informasi yang terkait untuk melengkapi dan 

menjelaskan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, 

penulis menggunakan metode deskriptif , dimana data-data 

yang digunakan berupa kata-kata bukan angka yang 

diperoleh melalui penelitian Library Research yakni 

mengumpulkan , menelaah, dan mengkaji data atau karya 
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 Sugiono,metode penelitian pendidikan, 

(Bandung:Alfabeta;2013),h 3 
21

 Meztika Zed , Metode Pendidikan Kepustakaan. Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia. H 
22

 Emzir, Analisis Data:Metodologi penelitian Kualitatif 

(Jakarta: Rajawali Press,2010),h.26 
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tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau 

pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.
23

 

2. Sumber Data 

Menurut Suharmisi  Arikunto sumber data dalam 

penelitian adalah subyek dari mana sumber data itu 

diperoleh.
24

 Untuk mendapatkan data yang valid , maka 

diperlukan sumber data penelitian yang valid pula. Dilihat 

dari sumber datanya , maka penelitian ini menggunakan data 

primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer 

pada penelitian ini diperoleh dengan mengacu kepada buku, 

Gus Dur dan Pendidikan Islam karya Faisol, Karena dari  

buku ini dapat mempersentasikan pemikiran beliau pada 

aspek pemikiran pendidikan islam maupun sikap hidupnya. 

Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang 

mendukung data primer, yaitu buku-buku dan literatur yang 

relevan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah buku , jurnal dan sumber 

literatur lainnya yang mengkaji tentang pemikiran 

Abdurrahman Wahid (Gus dur) mengenai pendidikan islam.  

3. Tehnik Pengumpulan Data  

Penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan, data yang 

dihimpun dalam penelitian ini dihasilkan dari studi 

kepustakaan. Oleh karena itu tehnik data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah telah kepustakaan yang 

dokumenter dengan objek pembahasan yang 
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 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan , 

(Bandung:Remaja Rosdakarya,2007),h.60-61 
24

 Suharmisi Arikunto , Prosedur Penelitian Pendidikan, 

(Bandung Remaja Rosdakarya,2007),h129 
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dimaksud.
25

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut 

dikumpulkan dan diolah dengan cara : 

a. Editing  yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh 

terutama dalam segi kelengkapan dan kejelasan makna 

antara satu dengan yang lainnya. 

b. Organizing yaitu mengorganisir  data-data yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.  

c. Penemuan hasil penelitian pengorganisiran yang 

melakukan analisis lanjutan terhadap hasil yang telah 

ditentutkan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang 

merupakan jawaban dari rumusan. 

Tehnik pengumpulan data ini dilakukan dengan 

mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan 

masalah yang dieliti dengan menggunakan data-data melalui 

bahan bacaan (text book) yang bersumber pada buku-buku 

primer dan sekunder. 

4. Tehnik Analisis Data 

Untuk mendapatkan data yang valid, maka dari literatur-

literatur baik primer maupun sekunder dikelola secara 

sistematis dalam bentuk dokumentasi yang setidaknya dapat 

memberikan informasi penting tentang pemikiran 

Aburrahman Wahid tentang pendidikan islam. Setelah data-

data diperoleh, peneliti mengolah data-data tersebut 

kemudian didapat suatu kesimpulan. Secara sederhana pada 

langkah ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:  

a. Induktif : yang merupakan suatu pola berfikir yang 

menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari 

berbagai kasus yang bersifat umum dari berbagai kasus 

yang bersifat individual. Pola induktif yang dimulai 

dengan mengemukakan peryataan-pernyataan yang 
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 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian kualitatif 

Dalam Pendidikan, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,1996),h.83 
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mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam 

menyusun argumentasi dan diakhiri dengan penyimpulan 

yang bersifat umum.  

b. Deduktif : yang merupakan pola berfikir yang bertitik 

tolak pada pernyataan yang bersifat  umum , dan menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus.
26

 

Dari kedua metode tehnik data diatas, penulis dalam 

penelitian ini menggunakan tehnik pola pikir deduktif  , yaitu 

dengan cara berangkat dari  pernyataan umum mengenai 

konsep pemikiran Aburrahman Wahid tentang pendidikan 

islam khususnya pesantren, kemudian menyusun dan 

mengumpulkan data yang bersifat khusus yang berkenaan 

dengan Pemikiran Aburrahman Wahid Tentang Pendidikan 

Islam khususnya pesantren serta relevansinya terhadap 

kurikulum 2013. 

 

I. Tinjauan Pustaka 

1. Skripsi Achmad Cahyadi (2017) pada UIN Syarif 

Hidayatullah , mengkaji tentang pluralisme Abdurahman 

Wahid dalam persepektif pendidikan agama islam. Dari 

skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan 

pluralisme memiliki keserasian yaitu berorientasi pada 

terbentuknya kepribadian akhlak yang luhur dengan 

berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist , serta mengupayakan 

untuk mrnanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik 

sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa 

saling pengertian dan memiliki terhadap umat yang lain.
27

 

Penelitian ini sama-sama berfokus tentang pendidikan islam 

                                                           
26

 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 2012)Cet.4 h.38-40 
27

 Achmad Cahyadi, Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid 

dalam persepektif Pendidikan Agama islam , Skripsi (Jakarta:UIN 

Syarif Hidayatullah , 2017) 
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Abdurrahman Wahid. Perbedaannya adalah penelitian tersebut 

lebih merujuk kepada pendidikan islam dalam konsep 

pluralismenya. 

2. Skripsi Muhammad Amirul Mukhtar (2012) pada sekolah 

tinggi islam Negri purwokerto, mengkaji tentang pendidikan 

pendidikan islam menurut Imam Al-Ghazali. Dari skripsi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali memberikan 

beberapa materi yang berhubungan dengan akhlak, akal dan 

kesehatan jasmani. Ketiga materi tersebut apabila 

disampaikan dengan baik, maka mendapatkan generasi muda 

yang cerdas dan juga sehat jasmani dan rohani. Penelitian ini 

sama-sama membahas tentang pendidikan islam.
28

 

Perbedaanya adalah pada tokohnya. Penulis membahas 

tentang pemikiran Abdurrahman Wahid , semetara penelitian 

tersebt kepada pemikiran menurut Imam Al-Ghazali. 

3. Skripsi Syarwaton Ahzan (2017) pada UIN Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh, mengkaji tentang konsep pendidikan 

islam dalam pemikiran Azyumardi Azra. Dari skripsi tersebut 

pemikiran Azyumardi Azra mengenai pendidikan islam adalah 

sesuai dengan ajaran islam yang berdasarkan dalil naqli 

(kalam allah) sebagai Rahmatan lil alamin, dan juga 

menjadikan pserta didik menjadi insan kamil melalui 

penanaman nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik yang 

mampu mengendalikan dan mengatur kehidupan melalui 

pengabdian diri kepada allah SWT.
29

 

4. Skripsi Resdhia Maula Pracahya (2013) pada UIN Syarif 

Hidayatullah, mengkaji tentang konsep K.H Abdurrahman 

Wahid tentang pendidika islam multikurtural. Dari skripsi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan islam 

                                                           
28

 M.Amirul Mukhtar, Pendidikan islam Menurut Imam Al-

Ghazali, Skripsi (Purwokerto:STAIN Purwokerto, 2010) 
29

 Syarwaton Ahzan, konsep Pendidikan Islam dalam 

pemikiran Azyumardi Azra, skripsi (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry 

Darussalam, 2017) 
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multikurtural menurut Abdurrahman Wahid lebih 

menekankan pada aspek psikomotor ditambah dengan aspek 

spiritual dan humanisme.
30

 

5. Jurnal yang ditulis Moch Tohet (2017) dengan judul 

pendidikan Islam KH. Adurrahman Wahid dan implikasinya 

bagi pengembangan pendidikan islam diindonesia. 

Menyatakan bahwa konsep pendidikan yang dikembangkan 

Gus Dur ialah religius multicurturalism based education  , 

yaitu konsep pendidikan yang berdasarkan kepada keyakinan 

keagamaan dan bertujuan untuk membimbing atau 

menghantarkan peserta didik menjadi manusia yang utuh, 

mandiri dan bebas dari belenggu penindasan.
31

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Resdhia Maula Pracahya, Konsep K.H Abdurrahman Wahid 

tentang pendidikan islam multikurtural , skripsi ( Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah,2013) 
31

 Moch Tahet 2017 , “Pemikiran Pendidikan Islam KH. 

Abdurrahman Wahid dan Implikasinya Bagi Pengembangan 

Pendidikan Islam di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Agama Islam 

Edureligia. Vol. 1, No. 2 
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BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidikan Islam 

1. Pengertian pendidikan islam 

Secara bahasa pendidikan berasal dari bahasa yunani  

“Paedagogy” yang mengandung makna seorang anak yang 

pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan 

yang mengantar dan menjemput dinamakan paedagogos. Dalam 

bahasa romawi pendidikan diistilahkan sebagai educate yang 

berarti  memperbaiki moral dan melatih intelektual (Muhajir, 

2000:20). Banyak pendapat yang berlainan tentang pendidikan . 

walaupun demikian , pendidikan berjalan terus tanpa menunggu 

keseragaman arti.
32

  Menurut  Hasan Basri pendidikan berasal 

dari kata didik, yang artinya bina, mendapat  awalan   pen-, 

akhiran –an , yang maknanya sifat dari pembuatan membina 

atau melatih, atau mengajar dan mendidik itu sendiri . oleh 

karena itu , pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, 

pengajaran, dan semua hal yang merupakan bagian dari usaha 

manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan 

keterampilannya.
33

 Definisi ini sering dirumuskan dalam 

konsep yang berbeda-beda, seperti yang dinyatakan  Crow and 

crow  sebagaimana yang dikutip oleh Fuad Ihsan dalam 

bukunya “Dasar-dasar Kependidikan”, mengatakan bahwa 

pendidikan adalah proses yang  berisikan  berbagai  macam  

kegiatan  yang  cocok  bagi individu untuk kehidupan sosialnya 

dan membantu meneruskan adat dan kebudayaan serta 

kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.
34

 Definisi 

pendidikan sering dirumuskan dalam konsep yang berbeda-

                                                           
32

 Tirtarahardja, Umar dan S.L.La Sulo, Pengantar 

Pendidikan, (Jakarta :Rineka Cipta , 2005), h.39 
33

 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam,(Bandung: Pustaka 

Setia, 2009)h.53. 
34

 Soetjipto Kusumo Cokro Aminoto M.Pd, UU SISDIKNAS 

no.20 tahun 2003, (Jakarta: Alfabeta, 2006),h.59 
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beda, seperti pendidikan menurut UU tahun 2003 yang 

berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian , kecerdasan akhlak mulia , serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat , bangsa dan negara.
35

 

Umar Tirtahardja dan S. L. La Sulo mengatakan “ pendidikan 

adalah susatu yang universala dan berlangsung terus tak 

terputus dari generasi ke generasi dimana pun dunia ini. Upaya 

memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan 

sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial-

kebudayaan setiap masyarakat tertentu.
36

  

Pengertian pendidikan diatas dikemukakan berdasarkan 

persepektif secara global atau umum. Dalam islam istilah 

pendidikan diketahui cukup banyak, baik yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan Hadist. Istilah-istilah tersebut ada yang 

menjelaskan pendidikan secara langsung dan juga istilah yang 

berkaitan dengan pendidikan. Istilah-istilah tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Al-Tarbiyah 

Dalam mu‟jam al-Lughah al-Tarbiyah al-Mu‟ashirah 

(A Dictionary of Modern Written Arabic), karangan Hans 

Wers, kata al-tarbiyah  diartikan sebagai: education 

(pendidikan) , upbringing (pengembangan), teaching 

(pengajaran), instruction (perintah) pedagogy (pembinaan 

kepribadian) , breeding (memberi makan) , raising (of 

animal) (menumbuhkan). Kata tarbiyah berasal dari kata 

Rabba, yarubbu , rabban, yang berarti mengasuh , 

                                                           
35

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
36

 Umar Tirtarahardja dan S. L. La Sulo, pengantar 

pendidikan, (jakarta: Rineka Cipta, 2012),h. 
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memimpin , mengasuh (anak).
37

  Penjelasan atas kata al-

tarbiyah diatas dapat lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: 

1). Tarbiyah berasal dari kata rabba, yarbu, tarbiyatan yang 

memiliki makna tambah (zad) dan berkembangkan 

(numu) pengertian ini terdapat dalam Al-Qur‟an surat 

Ar-Rum (30) ayat 39 yang berbunyi : 

                       

                      

        

Artinya : dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar dia bertambah pada harta manusia , maka 

riba itu tidak menambah pada sisi allah (Q.S. Ar-rum 

(30):39). 

Berdasarkan  pada ayat tersebut, maka al-

tarbiyah dapat bearti proses menumbuhkan dan 

mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik, 

baik secara fisik , psikis, sosial, maupun spiritual. 

2).  Rabba, yurbi, tarbiyatan , yang memiliki makna tumbuh 

(nasyaa) dan menjad besar atau dewasa. Dengan 

mengacu pada kata yang kedua ini maka tarbiyah usaha 

menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik baik 

secara fisik, sosial maupun spiritual. 

3).Rabba, yarubbu,  tarbiyatan  yang  mengandung  arti 

 memperbaiki (ashala) ,mengusai  urusan,  memeliraha 

 dan  merawat,  memperindah memberi makna, 

mengasuh, memiliki, mengatur dan menjaga 

 kelestarian  eksistensinya.  Dengan  menggunakan  kata 

 yang  ketiga  ini  maka  tarbiyah  adalah  usaha 

                                                           
37

 Abudin nata , Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana 

Preda Media Group,2010),h 7. 
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 memelihara, mengasuh, merawat,  memperbaiki, dan  

mengatur  kehidupan  peserta  didik,  agar  dapat 

 survive lebih baik dalam kehidupannya.
38

  

 

b. Al-Ta‟lim 

 Kata al-ta‟lim  yang jama‟nya ta‟lim, menurut hans 

weher dapat bearti information (pemberitahuan tentang 

sesuatu) , advice ( nasihat), instruction (perintah), direction 

(pengarahan) , Teaching (pembelajaran) , education 

(pendidikan), dan apprenticeship (pekerjaan sebagaimagang 

, masa belajar suatu keahlian)
39

. Mahmud Yunus 

mengartikan kata ta‟lim merupakan kata benda buatan 

(mashdar) yang berasal dari akar kata „allama. Sebagian para 

ahli menerjemahkan istila tarbiyah dengan pendidikan, 

sedangkan al-ta‟lim diterjemahkan sebagai pengajaran. 

Kalimat „allamahu al-ta‟ilm memiliki arti mengajrkan ilmu 

kepadanya. Pendidikan (tarbiyah) tidak saja bertumpu pada 

domain kogniti, tetapi juga efektif dan psikomotorik, 

sementara pengajaran (ta‟lim) lebih mengarah pada aspek 

kognitif , seperti pengajran mata pelajaran matematika. 

Pemadanan kata ini  agaknya kurang relevan , sebab 

menurut pendapat lain , dalam proses ta‟lim masih 

menggunakan doamain efektif.
40

 Selanjutnya Abdul Fatah 

Jalal mengartikan  taklim sebagai proses pemberi 

pengetahuan , pemahaman pengertian, tanggung jawab dan 

penanaman amanah , taklim menyangkut aspek pengetahuan 

dan keterampilan yang dibutuhkan seorang dalam hidup 

serta pedoman perilaku yang baik. Taklim mrupakan proses 

yang terus menerus diusahakan semenjak dilahirkan, sebab 

manusia dilahirkan tidak mengetahui apa-apa , tetapi ia 

                                                           
38

 Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),cet.4,h. 11 
39

 Nata,op.cit.,h.8. 
40

 Mahmud Yunus , Kamus Arab-Indonesia, 

(Jakarta:YP3A,1973),H.277-278 
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dibekali dengan berbagai potensi yang mempersiapkan 

untuk meraih dan memahami ilmu pengetahuan serta 

memanfaatkanya dalam kehidupan.
41

  

Al-Qur‟an tidak menyebutkan secara eksplisit kata  

“ta‟lim”. Rasyid Ridha dan Muhammad Naquid Al-Attas 

mendefinisikan:“At-Ta‟lim”  sebagai proses transmisi 

sebagai ilmu pengetahuan kepada jiwa individu tanpa 

adanya batasan dan ketentuan. Muhammad Naquib Al-attas 

mengartikan ta‟lim dengan bearti bahwa pengajaran tanpa 

pengenalan secara mendasar.
42

 Kata ta‟lim dalam arti 

pengajaran yang merupakan bagian dari pendidikan banyak 

digunakan untuk kegiatan pendidikan bersifat nonformal, 

seperti majlis taklim yang saat ini sangat berkembang da 

bervariasi, yaitu ada majlis taklim yang biasa yang 

dilakaukan ibu-ibu dikampung, majelis taklim dikalangan 

masyarakat elite, dikantoran,hotel dan tempat kajian 

keagamaan lainnya. Adapun dari materi  ada yang secara 

khusus mengkaji kitab tertentu dan ada juga mengkaji 

tentang tema-tema tertentu. Ada kajian tafsir, adist, fiqh, dan 

sebagainya. Sementara waktunya diatur secara fleksibel 

sesuai kebutuhan anggota yang mengkaji. Kegiatan 

pendidikan dan pengajaran yang pertama kali dilakukan oleh 

nabi muhammad SAW dirumah arqam (Dar Arqam) di 

mekkah, dapat disebut sebagai majelis al-ta‟lim. Demikian 

pula kegiatan pendidikan islam di indonesia yang 

dilaksanakan oleh para da‟i dirumah , mushola, masjid, 

surau , langgar, atau tempat tertentu pada mulanya 

merupakan kegiatan al-ta‟lim.Dikalangan pemikir islam 

yang menggunakan kata al-ta‟lim untuk arti pendidik , 

anatara lain burhanudin al-jurnuji dengan kitabnya yang 

berjudul ta‟lim al -muta‟allimin . kitab yang banyak 

                                                           
41

 Ma‟zumi, Syihabudin, dan  Najmudin,”Pendidikan Dalam 

Persepektif Al-Qur‟an Dan Al-Sunnah”Jurnal Universitas  Sultan 

Ageng Tirtayasa, Banten,Vol.6 no 2 Tahun 2019,h.198 
42

 Asrorun Niam Sholeh, Reorientasi Pendidikan Islam, 

(Jakarta: ELSAS Jakata,2008),hal 94. 



 
 

 

24 

membicarakan tentang etika mengajar bagi guru dan etika 

belajar bagi murid, hingga saat ini masih dikaji diberbagai 

pesantren. Melalui kitab tersebut telah tumbuh semacam 

institution culture , yaitu budaya institusi pesantren yang 

khas dan berbeda dengan budaya lainnya . budaya tersebut 

bersumber pada ajaran tasawuf akhlaki sebagaimana yang 

dikembangkan oleh al-ghazali melalui kitabnya ihya‟ ulum 

al-Din.
43

 

Dengan data dan informasi tersebut, maka dengan jelas, 

bahwa kata al-ta‟lim termasuk kata yang paling tua dan 

banyak digunakan dalam kagiatan nonformal dengan 

tekanan utama pada pemberi wawasan, pengetahuan, atau 

informasi yang bersifat kognitif. Atas dasar ini, maka arti al-

ta‟lim lebih pas diartikan pengajaran daripada pendidikan. 

Namun  karena pengajaran merupakan bagian dari kegiatan 

pendidikan , maka pengajaran juga bagian dari kegiatan 

pendidikan.
44

 

c. Al-Ta‟dib 

Kata Ta‟dib diterjemahkan yang artinya pendidikan 

sopan santun, tata krama, adab, akhlak, moral, budi pekerti, 

dan etika.
45

  Menurut Ahmad Tsalabi yang dikutip oleh 

Abudin Nata dalam “Ilmu Pendidikan Islam” berpendapat 

bahwa , kata ta‟dib digunakan untuk menujukan pada 

kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di istana-istana raja 

(al-qushur) yang para muridnya terdiri dari para putra 

mahkota pangeran atau calon pengganti raja. Pendidikan 

yang berlangsung diistana ini diarahkan untuk menyiapakan 

calon pemimpin masa depan. Karena itu, materi yang 

diajarkan meliputi pelajran bahasa, pelajaran berpidato, 

pelajaran cara menulis yang baik, peljaran sejarah para 

pahlawan,dan panglima besar dalam rabgka menyerap 

                                                           
43

  Nata, Pendidikan Dalam Persepektif Hadist , h.14 
44

 Ibid. h.115 
45

 Yunus, Pokok-pokok Pendidikan  dan pengajaran , h.37. 
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pengalaman keberhasilan mereka, pelajran berenang, 

memanah, dan menunggang kuda (paljaran keterampilan).
46

 

Menurut Amatullah Amstrong yang dikutib Abdul 

Mujib dan Yusuf Mudzakir dalam “Ilmu Pendidikan Islam” 

upaya pembentukan adab (tata krama), terbagi atas 4 macam 

yaitu: 

1. Ta‟dib adab al-haqq, pendidikan tata krama spiritual 

dalam kebenaran, yang memerlukan pengetauan 

tentang wujud kebenaran , yang didalamnya segala 

yang ada memiliki  kebenaran terdiri dan dengannya 

segala sesuatu diciptakan; 

2. Ta‟dib adab al-khidmah, pendidikan tata krama 

spiritual dalam pengabdian. Sebagai seorang hamba, 

manusia harus mengabdi epada sang raja (malik) 

dengan menempuh tata krama yang pantas; 

3. Ta‟dib adab al-syari‟ah, pendidikan tata krama 

spiritual dalam syariah, yang tata caranya telah 

digariskan oleh tuhan melalui wahyu. Segala 

pemenuh syariah tuhan akan berimplikasi pada tat 

krama yang mulia; dan 

4. Ta‟dib adab al-shubhah, pendidikan tata krama 

spiritual dalam persahabatan, berupa saling 

menghormati dan berperilaku mulia diantara 

sesama.
47

  

Proses ta‟dib harus didasarkan oleh komitmen kuat 

untuk membangun moralitas manusia dan dimulai diri 

sendiri. Dalam ta‟dib, seorang pendidik harus selalu sadar 

bahwa proses ta‟dib tidak akan pernah lepas dari arahan 

Allah. Tuhan ikut campur dengan mngerahkan langkah 

pendidik.
48

 Hasil konferensi pendidikan islam sedunia pada 

tahun 1980 di islamabad, pakistan, merumuskan bahwa, 

                                                           
46

 Abudin Nata , Ilmu Pendidikan Islam, , h15 
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“pendidikan islam adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan manusia dalam semua aspeknya, baik 

aspek spiritual , intelektual, imajinasi, jasmani, dan ilmuah 

baik secara individual maupun kolektif menuju kearah 

pencapain kesempurnaan hidup sesuai dengan ajaran 

islam”.
49

 Ahmad Fatah Yasin mengatakan pendidikan harus 

pada ajaran islam, Pendidikan islam adalah pendidikan yang 

seluruh komponen atau aspeknya didasarkan pada ajaran 

islam. Visi,misi tujuan prises belajar mengajar, pendidik, 

peserta didik, kurikulium, bahan ajar, saran prasarana, 

pengelolaamn, lingkungan dan aspek atau komponen, 

pendidikan lainya didasarkan pada ajaran islam , atau 

pendidikan yang islami.
50

 Hal tersebut juga disepakati oleh 

Jalaludin, menurutnya AL-Qur‟an dan Sunah merupakan 

dua dasar dalam pendidikan islam. Pendidikan islam dapat 

diartika sebagai usaha pembinaan dan pengembangan 

potensi manusia secara optimal sesuai dengan stastusnya, 

dengan perpedoman pada syari‟at islam yang disampaikan 

oleh nabi Muhammad SAW agar manusia dapat berperan 

sebgai pengabdi Allah yang setia dengan segala aktivitasnya 

guna tercipta suatu kondisi kehidupan yang islami ya ng 

ideal selamat , aman, sejahtera, dan berkualitas, serta 

memperoleh jaminan (kesejahteraan) hidup didunia dan 

diakhirat.
51

 

Ciri khas dalam pendidikan islam adalah perubhaan 

sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran islam 

atau yang disebut dengan pementukan kepribadian muslim. 

Maka dari itu, diperlukan usaha , kegiatan, cara, dan alat 

lingkungan hidup yang menjnjung keberhasilannya.
52
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Mengingat luasnya aspek yang harus mengcakup pendidikan 

islam, maka pendidikan islam tetap terbuka terhadap 

tuntutan kesejahteraan umat manusia, baik tuntutan dibidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tuntutan 

pemenuhan kebutuhan hidup rohaniah. Kebutuhsn tersebut 

semakin meluas selama dengan pengalaman  kehidupan 

manusia. Pendidikan islam yang bersifat universal mampu 

mengakomodasi terhadap tuntutan kemajuan zaman sesuai 

acuan norma-norma kehidupan lain. Dengan demikian 

pengertian pendidikan islam menurut penulis adalah suatu 

usaha sadar untuk mengemangkan potensi baik pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan peserta didik melalui pendidikan 

yang bernafaskan ajaran islam sebagaimana islam yang telah 

memberikan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan 

manusia yang bersumber pada Al-Qur‟an dan sunnah demi 

tercapainya kehidupan yang baik didunia maupun diakhirat. 

 

2. Dasar-dasar Pendidikan Islam 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah sumber agama islam yang pertama 

dan utama bagi uamat islam. Al-Qur‟an adalah kita suci 

yang memuat firman-firman Allah SWT, yang diturunkan 

Allah melalui malaikat Jibril as kepada Nabi Muhammad 

SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 

hari, yang pertama turun dikota mekah kemudian dikota 

madinah. Tujuannya adalah untuk menjadikan pedoman 

atau menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam hidup 

agar sejahtera didunia maupun diakhirat. Al-Qur‟an 

sebagai sumber agama dan sumber ajaran islam memuat 

soal-soal pokok berkenaan dengan : 

1. Akidah 

2. Syari‟ah 

3. Akhlak 

4. Kisah-kisah manusi dimasa lampau 
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5. Berita-berita tentang masa yang akan datang 

6. Benih dan perinsip-perinsip ilmu pengetahuan 

7. Sunnahtullah atau hukum Allah belaku dialam 

semesta.
53

 

Ayat-ayat Al-Qur‟an banyak memberikan prinsip-prinsip 

yang berkenaan dengan pendidikan islam antara lain 

terdapat dalam surah Luqman (31) ayat 12-19 yang 

berbunyi 
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Artinya: (12).dan sesungguhnya telah kami berikan 

hikmah kepada lukman, yaitu: “bersyukurlah kepa allah 

dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka ia 

sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

barangt siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya 

Allah maha kaya lagi maha terpuji (13) dan kami 

perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu dan bapaknya, ibunya yang telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, 

hanya kepadakulah kamu kembali.(14) dan jika keduanya 

memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan 

sesuatu yang tidak ada penetahuanmu tentang itu, maka 

janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah 

didunia dengan baik dan ikulah jalan orang yang 

kembali kepadaku kemudian hanya kepada-Kulah 

kemudian hanya kepada-kulah tempat kembalimu, maka 

Ku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.(15) 

(Luqman berkata) Hai anakku sesunguhnya jika ada 

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada dalam 

batu atau dilangit atau didalam bumi, niscahya Allah 

akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya 

Allah Maha Halus lagi maha mengetahui (16) “Hai 
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anakku diirkanlah sholat dan suruhlah manusia 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 

perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu 

termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah”. (17) dan 

janglah kamu memalingkan mukamu dari manusi (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi 

dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang yang sombonglagi membanggakan diri”.(18) “dan 

sederhanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah 

suara keledai”  (Q.S Luqman {31}:19) 

Ayat-ayat Al-Qur‟an diatas diatas menggariskan 

prinsip materi pendidikan yang terdiri dari iman,akhlak dan 

ibadah, sosial dan ilmu penetahuan. Ayat tersebut juga 

menceritakan tujuan hidup dan tentang nilai suatu kegiatan 

dan amal soleh. Artinya, kegiatan pendidikan harus 

mendukung tujuan hidup. Oleh karena itu , pendidikan 

harus menggunakan Al-QUR‟AN sebagai sumber utama 

dalam dalam merumuskan berbagai macam teori 

pendidikan islam.
54

 

b. Sunnah 

Al-Hadist adalah sumber kedua agama dan ajaran 

islam. Apa yang telah telah disebut dalam Al-Qur‟an 

dijelaskan lebih rinci oleh rosullah dengan sunnah beliau. 

Karena itu, sunah rosul yang kini terdapat dalam hadis 

merupakan penafsiran serta penjelasan yang otentik (sah) 

tentang al-qur‟an. Namun, sebelum uraian ini dilanjutkan 

ada beberapa hal yan perlyu dikemukakan. Dalam dataran 

pendidikan islam, acuan tersebut dapat diliat dari dua 

bentuk, yaitu: pertama , sebagai acuan syariah , yang 

meliputi muatan operasional-aplikatif  yang meliputi cara 

nabi memainkan perannya sebagai pendidik dan sekaligus  

sebagai evaluator yang profesional, adil dan tetap 
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menjungnjung tinggi nilai-nilai ajaran islam. Kesemua ini 

dapat dilihat dari bagaimana cara nabi melaksanakan 

proses belajar mengajar, metode yang digunakan sehingga 

dalam waktu singkat mampu diserap oleh para sahabat, 

evaluasi yang dilakukan sehingga bernilai efektif dan 

evisien, kharisma dan syarat pribadi yang ada pada diri 

seorang pendidik yang telah ditunjuk nabi, cara  nabi 

dalam memilih materi alat peraga, dan kondisi yang segitu 

adaptik dan lain sebagainya. Kesemua itu merupakan vigur 

yang ada pada diri Rosullullah SAW dan menjadi model 

bagi seluruh aktivitas manusia sebagai uswatun hasanah 

yang telah dibimbing langsung oleh Allah SWT sehingga 

hampir tidak mungkin melakukan kesalahan dalam proses 

pelaksanaan pendidikannya. Hadist juga merupakan 

sumber pengetahuan yang monumental bagi islam. Yang 

sekaligus menjadi penafsir dan bagian yang komplementer 

terhadap al-qur‟an. 

 Husein Nasr mengatakan bahwa hadIst nabi 

membahas berbagai hal, mulai dari metafisika sampai 

tatatertib dimeja makan. Didalamnya orang menjumpai 

apa yang dikatakan dan dilakukan nabi, mulai dari 

kehidupan rumah tangga, sampai persoalan-prsoalan 

sosial, politik dan yang berhubungan tentang metafisika, 

kosmologi dan eskatologi dan kehidupan spiritual.
55

 Nabi 

Muhammad merupak profil seorang pendidik yang 

dijadikan landasan bagi umat dalam melalakukan proses 

pendidikan pada zamannya. Dalam kaitan rosul sebagai 

seorang juru pendidik.  Al-Abrasyi mengatakan : “pada 

suatu hati rosul keluar dari rumahnya dan beliau 

menyaksikan adanya dua pertemuan. Dalam pertemuan 

pertama allah berdoa kepada Allah SWT mendekatkan diri 

kepadanya-Nya. Dalam pertemuan kedua orang sedang 

memberikan pelajaran rosulpun lantas bersabda: mereka 
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ini meminta Allah SWT bila tuhan menghendaki, maka isa 

akan memenuhi permintaan tersebut dan jika ia tidak 

menghendaki maka ia tidak akan dikabulkannya. Tetapi 

golongan kedua ini mereka mengajar manusia sedangkan 

saya sendiri diutus menjadi pendidik”. Praktek pengajaran 

yang terjadi , sebagaimana terungkap dalam diatas, kutipan 

diatas mengilustrasikan kepada kita contoh terbaik dari 

diri rosul , memiliki visi dan ambisi untuk mendorong 

orang elajar dan menyebarkan ilmu secara luas. Rosul 

menjunjung tinggi misi pendidikan dan motivasi umatnya 

agar selalu belajar.
56

 

Dalam konteks ini pendidikan islam yang dilakukan 

nabi dapat dibagi kepada bentuk, yaitu:  

1. pola pendidikan saat nabi di mekah. Pada masa ini, 

nabi memnafatkan potensi akal masyarakat mekkah 

yang terkenal cerdas, dengan mengajaknya membaca, 

memperhatikan dan memikirkan kekuasaan allah , 

baik yang ada dialam semesta maupun yang ada 

dalam dirinya. Melanjutkan tradisi pembuatan syair-

syair yang indah dalam nuansa islami , serta pembaan 

ayat-ayat suci al-quran merubah kebiasaan 

masyarakat mekah yang selama ini memulai suatu 

pekerjaan menyebut nama-nama berhala dengan 

menyebut nama-nama Allah (Basmallah) , dan 

sebagainya. 

2. Pola pendidikan saat nabi di madinah. Secara 

geografis, madinah merupakan daerah pusat 

perdagangan. Ini membedakan sikap dan kebiasaan 

mansyarakat petani yang hidup saling membantu satu 

dengan yang lain. Mereka hidup rukun dan jarang 

sekali terjadi persengketaan, melihat kondisi ini, pola 

pendidikan yang diterapkan oleh nabi muhammad 

saw leih berorientasi pada pemantapan nilai-nilai 

persudaraan antara kaum muhajirin dan ansor pada 
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satu ikatan. Untuk mewujudkan ini, pertama-tama 

nabi melakukan dengan mendirikan masjid sebagai 

sarana yang efektif. Materi pendidikannya lebih 

ditekankan pada penanaman ketauhitan , pendidikan 

keluarga,pendidikan masyarakat, dan sopan santun 

(adab). Kesemua ini berjalan cukup efektif karena 

kaharisma dan metode yang digunakan nabi mampu 

mengayomi seluruh kepentingan masyarakat secara 

adil dan demokrasi.
57

 

 

c. Ijtihad  

Dalam meletakan ijtihad sebagai sumber dasar 

pendidikan islam, ada 2 pendapat , yaitu: 

1. Tidak menjadikan sebagai sumber dasar pendidikan 

islam. Kelompok ini hanya menjadikan al-qur‟an dan 

hadist  sebagai bahan rujukan. 
58

Sementara ijtihad 

hanya sebagai upaya memehami makna ayat al-qur‟an 

dan hadist sesuai konteknya.  

2. Meletakan ijtihad sebagai sumber pendidikan  islam. 

Menurut kelompok ini meskipun ijtihad merupakan 

salah satu metode istinbath hukum, akan tetapi 

pendapat para ulama dalam hal ini perlu dijadikan 

sumber rujukan bagi membangun paradigma 

pendidikan islam. 

Eksistensi ijtihad sebagai sumber ajaran islam sebagai 

setelah al-qu‟an dan hadist, merupakan dasar hukum yang 

sangat dibutuhkan terutama pasca Nabi muhammad SAW 

setiap waktu , guna mengantarkan manusia dalam 

menjawab berbagai tantangan zaman yang semakin 

menglobal dan mondial. Oleh karena itu , seiring 

perkembangan zaman yang semakin mengglobal dan 
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mendesak , menjadikan eksistensi ijtihad terutama bidang 

pendidikan , mutlak diperlukan. Sasaran ijtihad pendidikan 

, tidak hanya sebatas bidang materi atau isi , kurikulum, 

mrtode, evaluasi , atau bahkan sarana dan prasarana, akan 

tetapi mencakup seluruh sistem pendidikan dalam arti yang 

luas.
59

 Dalam dunia pendidiikan, sumbangan ijtihad dalam 

ikut secara aktif menata sistem pendidikan yang dialogis, 

cukup besar peranan dan pengaruhnya. Umpamanya dalam 

menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 

Meskipun secara umum rumusan tujuan tersebut telah 

disebutkan dalam al-qur‟an akan tetapi secara khusus, 

tujuan-tujuan tersebut memiliki dimensi yang 

dikembangkan sesuai dengan tuntunan kebutuhan manusia 

pada suatu periodesasi tertentu, yang berbeda dengan 

masa-masa sebelumnya.
60

  

 

3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Islam 

Fungsi pendidikan sesungguhnya adalah membangun 

manusia yang beriman, cerdas,kompetitif dan bermartabat.
61

 

Beriman, mengandung makna bahwa manusia mengakui 

adanya eksistensi tuhan dan mengikuti ajaran dan menjauhi 

larangan-Nya. Kecerdasan spiritual yang dimiliki siswa 

tercermin dari keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, budi 

pekerti luhur, motivasi tinggi, optimis, dan kepribadian 

unggul. Kecerdasan intelektual tercermin dari kompetensi 

dan kemandirian dalam bidang IPTEK serta sikap kritis, 

kreatif dan imajinatif. Cerdas secara kinestetik berkaitan 

dengan sosok pribadi sebagai insan yang sehat , bugar, 

berdaya tahap, sigap, terampil, dan cekatan. Kemampuan 

kompetensi tercermin dari kepribdaian unggul dan semangat 

juang yang tinggi , mandiri, berani menerima perubahan, dan 
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beriorentasi global. Bermartabat mengandung makna 

memilki harga diri , jati diri, dan integritas sebagai bangsa. 

Menurut Abdul Halim Soebahar, fungsi pendidikan 

islam harus menunjukan keluasaan peranan dan sesuai 

dengan fungsi pendidikan nasional yang berfungsi, 

“mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu 

kehidupan dan martabat manusia indonesia dalam rangka 

upaya mewujudkan tujuan nasional (UU No.2/1989 Bab II 

Pasal 3)” beliau juga mengemukakan fungsi pendidikan 

islam mencakup 4 hal, diantaranya sebagai berikut.
62

 

a. Makro (Universal) 

Pendidikan islam dapat menginternalisasi nilai-nilai 

spiritual sehingga manusia dapat menjalankan 

tanggung jawabnya sebagai hama allah SWT dan 

senantiasa ihsan pada sesama manusia dan makhluk 

allah lainnya. 

b. Messo (Sosial) 

Pendidikan islam dapat membangun jiwa sosial tinggi 

dan mampu berkompetensi dalam pembinaan umat 

dan bangsa. 

c. Ekso (Kultural) 

Pendidikan islam dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan budaya kontemporer. 

d. Mikro (Individu) 

Pendidikan islam dapat meningkatkan penguasaan 

profesi dan peningkatan kualitas hidup yang baik. 

Menurut Undang-undang sistem Pendidikan Nasional 

No.20 tahun 2003, “ pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkannya 
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potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa , berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demoratis serta bertanggung jawab.
63

 

Berpijak dalam pemahaman tujuan pendidikan nasional , 

seperti tercantum dalam UUSPN No.20 tahun 2003 dalam 

kaittannya dengan menjadikan sekolah sebagai pusat 

pembudayaan, pendidikan yang dilaksanakan bermakna 

sebagai proses pengembangan kemampuan nilai dan sikap 

yang relevan dangan tuntutan pembangunan negara 

kebangsaan indonesia. Baik UU No 2 tahun 1989 maupun 

UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional , 

memuat ketentuan bahan kajian dan pembelajaran wajib 

yang dipelajari dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan.
64

 

Adapun tujuan umum pendidikan islam adalah bertujuan 

mewujudkan masyarakat yang memiliki kebudayaan dan 

peradapan yang tinggi dengan indikator utama adanya 

peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat , etka dan 

moral masyarakat yang baik dan berwibawa, serta 

terbentuknya kepribadian luhur.
65

 Jika kita berbicara tentang 

tujuan pendidikan islam , berarti bicara tentang nilai-nilai 

ideal yang bercorak islami. Sedagkan idealis islami itu 

sendiri npada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku 

manusia yang didasari oleh iman dan taqwa kepada Allah 

sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. 

Secara umum, tujuan pendidikan terdapat dua pandangan 

teoritis ,  

1. Berorientasi kemasyarakatan, yaitu pandangn yang 

mengungkapkan pendidikan sebagai sarana utama dalam 

menciptakan rakyat. 
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2. Berorientasi kepada individu , yang lebih memfokuskan 

diri kepada kebutuhan dan minat belajar.
66

 

Adapun tujuan pendidikan islam menurut Muhammad 

Fadil Al-Jamaly, tujuan pendidikan Al-Qur‟an meliputi: 

1. Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia 

diantara makhluk allah laiinya dan tangung  jawabnya 

dalam kehidupan ini. 

2. Menjelaskan sebagai hubungan makhluk sosial dan 

tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan 

bermasyarakat. 

3. Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan 

tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan denan 

cara memakmurkan alam semesta .
67

 

Secara praktis, Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 

menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan islam terdiri atas 5 

sasaran yaitu : 

1. Membentuk akhlak mulia 

2. Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat 

3. Persiapan untuk mencari rejeki dan memelihara segi 

kemanfaatanya 

4. Menumbuhkan semangat ilmiah dikalangan peserta didik 

5. Mempersiapkan tenaga profesional yang terampil.
68

 

Quraiy Syihab berpendapat bahwa tujuan pendidikan (al-

qur‟an) islam adalah membina manusia secara pribadi dan 

kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai 

hamba dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai 

dengan konsep yang diterapkan oleh allah swt. Sedangkan 
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menurut Al-ghazali tujuan pendidikan adalah mendekatkan 

diri kepada allah, bukan pangkat dan bermegah-megah , dan 

hendaklah seorang pelajara itu belajar bukan untuk menipu 

orang-orang bodoh atau bermegah-megahan. Jadi 

pendidikan itu tidak keluar dari pendidikan akhlak.
69

  

Dalam adagium usuliyah dinyatakan bahwa : “al-mur bi 

maqosidiha” , bahwa setiap tindakan dan aktivitas harus 

berorientasi pada tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. 

Adagium ini menunjukan bahwa Pendidikan harusnya 

berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, bukan semata-

mata berorientasi pada sederetan materi. Karena itulah, 

tujuan Pendidikan islam menjadi komponen Pendidikan 

yang lain. Tujuan merupakan standar usaha yang dapat 

ditentukan , serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan 

merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

lain. Disamping itu, dapat membatasi ruang gerak usaha , 

agar kegiatan dapat berfokus pada apa yang dicita-citakan , 

dan yang terpenting lagi adalah dapat memberi penilaian 

atau evaluasi pada usaha-usaha Pendidikan. Perumusan 

tujuan Pendidikan islam harus berorientasi pada hakikat 

Pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya, misalnya 

tentang : 

1. Tujuan dan tugas hidup manusia, manusia hidup bukan 

karena kebetulan atau sia-sia. Ia diciptakan dengan 

membawa tujuan dan tugas hidup tertentu (Q.S Ali-

imron :191). Tujuan diciptakan manusia hanya untuk 

mengabdi kepada Allah SWT. Indikasi tugasnya berupa 

ibadah sebagai abd Allah dan tugas sebagai wakil-Nya 

dimuka bumi (khalifah Allah) . firman Allah yang 

artinya : katakanlah, sesungguhnya shalatku , ibadahky, 

hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah , tuhan 

semesta alam (Q.S. Al-an‟am : 162) 
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2. Memperhatikan sifat-sifat dasar manusia, yaitu konsep 

tentang manusiamanusia sebagai makhluk unik yang 

mempunyai beberapa potensi bawaan seperti fitrah bakat 

minat sifat dan karakter , yang berkencenderungan pada 

al-hanief (rindu akan kebenaran dari tuhan) berupa 

agama islam (Q.S. Al-kahfi :29) sebatas kemampuan 

kapasitas dan ukuran yang ada. 

3. Tuntutan masyarakat, tuntutan ini baik berupa 

pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga 

dalam kehiduoan suatu masyarakat, maupun pemenuhan 

terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam 

mengantisipasi perkembangan dunia modern. 

4. Dimensi-dimensi kehidupan ideal islam. Dimensi 

kehidupan dunia ideal islam mengandung nilai yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia 

didunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia 

sebgai bekal kehidupan di akhirat, serta mengandung 

nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk 

meraih kehidupan diakhirat yang lebih membahagiakan , 

sehingga manusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh 

rantai kekayaan duniawi atau materi ang dimiliki. 

Keseimbangan dan kerasian antara kedua kepentingan 

hidup ini menjadi daya tangkal terhadap pengaruh-

pengaruh negative dari berbagai gejolak kehidupan yang 

menggoda ketentraman dan ketenangan hidup manusia , 

baik yang bersifat spiritual, social, kultural, ekonomi, 

maupun ideologis dalam hidup pribadi manusia.
70

 

Tujuan pendidikan menurut Qardawi tidak sebatas 

membentuk manusia mampu berhubungan vertikal kepada 

Allah SWT semata, namun pendidikan lebih ditekankan 

pada unsur menciptakan manusia-manusia yang siap 

mengarungi kehidupan dalam berbagai situasinya serta 

mempersiapkan peserta didik untuk mampu hidup 
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bermasyarakat dalam aneka ragam gejolaknya. Pendidikan 

dalam tataran praktik juga bertujuan mengantar setiap 

peserta didik menuju kedewasaan baik dalam aspek mental, 

emosional, moral , intelektual, dan spiritual. Sehingga materi 

yang ditawarkan Qardhawi meliputi : al-imaniyah 

(pendidikan iman) , al-khuluqiyah ( pendidikan akhlak) , al-

jismiyah  (pendidikan jasmani) al-aqliyah ( pendidikan 

mental), al-nafsiyah (pendidikan jiwa), al-ijlimaiyah 

(pendidikan sosial) serta al-jinisiyah (pendidikan seks).
71

 

Menurut Hamka dan Samsul Nizar dijelaskan bahwa 

pendidikan islam bertujuan untuk membentuk al-insan al-

kamil atau manusia sempurna. Beranjak dari konsep tersebut 

, maka setidaknya pendidikan islam seyogyanya diarahkan 

pada dua dimensi. Dalam hal ini yaitu : dimensi dialektika 

horisontal terhadap sesama manusia ndan dimensi 

ketundukan vertikal kepada allah.
72

 Dilihat dari segi cakupan 

atau ruang lingkupnya , tujuan pendidikan dapat dibagi 

dalam tahapan berikut : 

a. Tujuan pendidikan islam secara universal 

Rumusan pendidikan yang bersifat universal dapat 

dirujuk pada hasil kongres se-dunia ke II tentang 

pendidikan islam tahun 1980 di Islamabad menyatakan : 

“tujuan pendidikan islam adalah untuk mencapai 

kseimbangan pertumbungan kepribadian pertumbuhan 

kepribadian manusia (peserta didik) secara menyeluruh 

dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal 

pikiran intelektual, diri manusia yang rasional ; perasaan 

dan indera. Karena itu, pendidikan hendaknya mencakup 

pengembangan seluruh aspek fitrah pesert didik ; aspek 

spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah dan bahasa, 
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baik secara individual, maupun kolektif; dan mendorong 

semua aspek tersebut berkembang kearah kebaikan dan 

kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan muslim 

terletak pada perwujudan ketunduksn yang sempurna 

kepada allah , baik secara pribadi , komunitas, maupun 

seluruh umat manusia”.
73

 

 

b. Tujuan Pendidikan Islam Secara Nasional 

Tujuan pendidikan islam secara nasional dapat  

dirujuk kepada tujuan pendidikan yang terdapat dalam 

Undang-Undang nomor 20 taun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional berikut : “membentuk manusia yang 

beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian, 

memiliki ilmu pengetahuan, dan tehnologi, keterampilan, 

sehat jasmani, dan rohani, memiliki rasa seni serta 

bertanggung jawab bagi masyarakat , bangsa dan 

negara.
74

 

 

4. Kurikulum Pendidikan Islam 

Dari bidang pendidikan, kurikulum adalah unsur yang 

penting dalam setiap bentuk model pendidikan manapun. 

Tanpa adanya kurikulum , sulit rasanya bagi para perencana 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

diselenggarakannya. Istilah kurikulum berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu curir yang artinya pelari dan curare yang bearti 

tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia 

olahraga pada zaman romawi kuno di Yunani, yang 

mengandung suatu pengertian suatu jarak yang harus 

ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish.
75
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Barulah pada tahun 1955 istilah kurikulum dipakai dalam 

bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran dalam 

suatu perguruan. Dalam kamus webster tahun 1856 kurikulum 

diartikan dua macam, yaitu : 

1. Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau 

dipelajari siswa disekolah atau perguruan tinggi untuk 

memperoleh ijazah tertentu. 

2. Sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu 

lembaga pendidikan atau jurusan.
76

 

Kurikulum (manhaj/curriculum) adalah seperangkat 

perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.
77

 

Sekian banyak pengertian kosakata kurikulum dari segi 

bahasa ini dapat diartikan, bahwa kurikulum ialah rencana 

atau bahasa pengajaran, sehingga arah kegiatan pendidikan 

menjadi jelas dan terang. Pengertian ini terkait dengan hal 

yang paling menonjol dari isi kurikulum, yaitu susunan bahan 

atau mata pelajaran yang akan digunakan sebagai acuan dalam 

kegiatan pendidikan.
78

 Pada masa islam klasik, pakar 

pendidikan islam menggunakan kata al-maddah untuk 

pengertian kurikulum. Karena pada masa itu kurikulum lebih 

identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus 

diberikan pada murid pada tingkat teretentu. Sejalan dengan 

perjalanan waktu , pengertian kurikulum mulai berkembang 

dan cangkupannya lebih luas , yaitu mencakup segala aspek 

yang dipengaruhi pribadi siswa. Kurikulum dalam pengertian 

yang modern ini mencakup tujuan , mata pelajaran, proses 
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belajar dan mengajar serta evaluasi.
79

 Suatu kurikulum tak 

terkecuali kurikulum pendidikan islam harus mengandung 

beberapa unsur utama, seperti tujuan, isi mata pelajaran, 

metode mengajar dan penilaian. Kesemua unsur tersebut harus 

tersusun dan mengacu pada sumber kekuatan yang menjadi 

landasan dalam pembentukannya. Sumber kekuatan tersebut 

dikatakan sebagai asas-asas pembentuk kurikulum 

pendidikan.  

 

 Muhammad al Thoumy al Syaibany mengemukakan 

asas-asas pembentuk kurikulum sebagai berikut : 

1. Asas religius/agama 

Kurikulum pendidikan islam yang diterapkan bersdasarkan 

nilai-nilai ilahiyah sehingga dengan adanya dasar ini 

kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk 

membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, 

berakhlak mulia dan melengkapinya dengan ilmu yang 

bermanfaat didunia dan diakhirat. Sebagaimana sabda nabi 

muahmmad SAW yang artinya : “ sesungguhnya aku telah 

meninggalkan untuk kamu , yang jika kmu berpegang 

teguh kepadanya , maka kamu tidak akan tersesat selama-

lamanya yaitu kitabullah dan sunah nabi-Nya” 

(HR.Hakim). 

2. Asas falsafah  

Asas ini memberikan arah tujuan pendidikan islam. 

Dengan dasar filosofis maka kurikulum akan mengandung 

suatu kebenaran terutama kebenaran dibidang nilai-nilai 

sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu 

kebenaran. 
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3. Asas prikologis  

Asas ini mempertimbangkan tahapan kejiwaan peserta 

didik, yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah , 

intelektual, bahasa, emosi dan lain-lain. Sehingga dengan 

landasan ini kurikulum bisa memberikan peluang belajar 

bagi anak-anak dan bagaimana belajar itu berlangsung, 

serta dalam keadaan bagaimana anak itu bisa memberikan 

hasil yang sebaik-baiknya. 

4. Asas sosiologis  

Kurikulum diharapkan ikut serta dalam proses 

kemasyarakatan  terhadap peserta didik, penyesuaian 

mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan 

kemahiran yang akan menambahkan produktivitas dan 

keikut sertaan merka dalam membina umat dan bangsanya.  

Dapat ditambahkan pula asas organisatoris. Dasar ini 

mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran , yakni organisasi 

kurikulum. Dasar ini berpijak pada teori psikologi asosiasi, 

yang menganggap keseluruhan adalah bagian-bagiannya, 

sehingga menjadikan kurikulum merupakan mata kuliah yang 

terpisah-pisah.
80

 Didalam kurikulum tidak hanya dijabarkan 

serangkaian ilmu pengetahuan yang harus diajarkan oleh 

pendidik kepada anak didik, dan anak didik mempelajarinya , 

tetapi juga segala kegiatan yang bersifat kependidikan yang 

dipandang perlu , kerana mempunyai pengaruh terhadap anak 

didik , dalam rangka mencapai tujuan pendidikan islam. 

Misalnya olahraga, kepramukaan, widya wisata , seni budaya: 

mempunyai pengaruh cukup besar dalam proses mendidik 

anak didik, sehingga perlu di intregasikan ke dalam kurikulum 

itu.
81
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Menurut S Nasution menguraikan tentang 

konsepkurikulum bahwa, kurikulum lazimnya dipandang 

sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses 

belajar mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab 

sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.
82

 

Ada sejumlah ahli teori kurikulum yang berependapat bahwa 

kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang 

direncanakan melaikan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dibawah pengawasan sekolah , jadi selain kegiatan kurikuler 

yang formal juga kegiatan yang tak formal . yang terakhir ini 

sering disebut kegiatan ko-kurikuler atau ekstra-kulikuler (co-

curriculum atau extra curicullum) 

Kurikulum formal meliputi: 

1. Tujuan pembelajaran, umum dan spesifik 

2. Bahan pelajaran yang tersusun sistematis 

3. Strategi belajar-mengajar serta kegiatan-kegiatannya. 

4. Sistem evaluasi nuntuk mengetahui hingga mana tujuan 

tercapai. 

Kurikulum tak formal terdiri atas kegiatana-kegiatan 

yang juga rencanakan akan tetapi tidak berkaitan langsung 

dengan pelajaran akademis dan kelas tertentu. Kurikulum ini 

dioandai sebagai pelengkap kurikulum formal. Yang termasuk 

kurikulum tak formal ini antara lain pertunjukan sandiwara, 

pertandingan antar kelas atau antar sekolah, perkumpulan 

berbagaia hobby, pramuka dan lain-lain. Ada lagi yang harus 

diperhitungkan yaitu  kurikulum tersembunyi 

(hiddencurriculum). Kurikulum ini anatara lain berupa aturan 

tak tertulis dikalangan siswa, misalnya harus kompak terhadap 

guru yang turut mempengaruhi suasanya pelajaran dalam 

kelas. Kurikulum tersembunyi ini dianggap oleh kalangan 
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tertentu tidak termasuk kurikulum karena tidak direncanakan. 
83

 

 Menurut  Abbudin  Nata, dalam ajaran islam baik al-

qur‟an , al-sunnah maupun pendapat para pakar pendidikan 

islam tidak dijumpai pengertian kurikulum sebagaimana yang 

dikembangkan oleh para pakar pendidikan modern. 

Kurikulum dalam pandangan islam lebih diartikan sebagai 

susunan mata pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta 

didik. Dengan kata lain bahwa pengertian kurikulum dalam 

islam lebih bersifat tradisional yaitu :
84

  

a. Sebagai program study yang harus dipelajari 

b. Sebagai konten, yaitu data atau informasi yang tertera 

dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data dan 

informasi yang lain memungkinkan timbulnya kegiatan 

belajar 

c. Sebagai kegiatan terencana , yakni kegiatan yang 

direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan 

d. Sebagai hasil belajar , yaitu seperangkat tujuan yang 

untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa 

memspesifikasikan cara-cara yang dituju untuk 

memperoleh hasil itu. 

e. Sebagai reproduksi kultural yaitu transfer an refleksi butir-

butir kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami 

anak-anak generasi muda masyarakat tersebut 

a. Sebagai produksi, yaitu seperangkat tugas yang harus 

dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih 

dahulu. 

Didalam menyusun atau merevisi sebuah kurikulum 

pendidikan menurut Noeng Muhadjir yang dikutip toko 

soeharto dalam “filsafat pendidikan islam “ mengatakan 
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bahwa, ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

akademi, pendekatan teknologik dan pendekatan 

humainistik.
85

 Pendekatan akademik digunakan apabila suatu 

program pendidikan dimaksudkan untuk mencetak keahlian 

dalam sebuah disiplin atau subdisiplin suatu ilmu tertentu, 

dalam arti membekali peserta didik dengan sebuah spelisiasi. 

Disini, program pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan 

fungsi kreatif peserta didik secara optimal. Pendekatan 

teknologik digunakan apabila sebuah program pendidikan 

bermaksud menghasislkan peserta didik yang dapat 

mengerjakan tugas yang diembannya. Pendekatan ini biasanya 

digunakan untuk program pendidikan yang tugasnya 

menyiapkan tenaga kerja profesional, seperti menjadi pilot, 

menjadi guru, atau arsitektur. Sementara pendekatan 

humanistik digunakan untuk menyusun program pendidikan 

keahlian berdasarkan sistemasi disiplin ilmu, pendekatan 

teknologi digunakan untuk menyusun program pendidikan 

keahlian yang bertolak dari analisis yang erkompetensi yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu, dan 

pendekatan humanistik digunakan untuk menyusun program 

pendidikan keahlian yang bertolak dari ide “memanusiakan 

manusia”.
86

  Hasan Langgulung mengatakan bahwa urikulum 

pendidikan islam bersifat fungsional , tujuannya megeluarkan 

dan membentuk manusia muslim, kenal agama dan tuhannya. 

Berakhlak al-qur‟an tetapi juga mengeluarkan manusia yang 

mengenal kehidupan , sanggup menikmati kehidupan yang 

mulia, dalam masyarakat bebas dan mulia, sanggup memberi 

dan membina masyarakat itu dan mendorong dan 

mengembangkan kehidupan disitu memlalui pekerjaan 

tertentu yang disukainya.
87

 

                                                           
85

 Toto Soeharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Ar-Ruzz 

Media,2014),h.99 
86

 Ibid. 
87

 Hasan Langgulung , Asas-Asas Pendidikan Islam , (Jakarta: 

Pustaka Al-Husna Baru,2008),h.114 



 
 

 

48 

Arifin M.Ed mengemukakan tentang prinsip-prinsip 

kurikulum. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam 

menyusun kurikulum pendidikan islam, diantaranya sebagai 

berikut.
88

 

a. Kurikulum pendidikan yang sejalan dengan idealis islam 

adalah kurikulum yang mengandung materi (bahan) ilmu 

pengetahuan yang mampu berfungsi sebagai alat untuk 

mecapai tujuan hidup islami. 

b. Untuk berfungsi sebagai alat yang efektif dalam 

mencapai tujuan tersebut, kurikulum harus mengandung 

tata nilai islami yang instrinstik yang mampu 

merealisasikan tujuan pendidikan islam. 

c. Kurikulum yang islami itu diproses melalui metode yang 

sesuai dengan nilai yang terkandung didalam pendidikan 

islam. 

d. Kurikulum, metode dan tujuan pendidikan islam harus 

saling berkaitan dan saling menjiwai dalam proses 

mencapai produk yang dicita-citakan menurut agama 

islam. 

Kemudian Abuddin Nata membagi ada 7 ciri-ciri dan 

prinsip dalam pendidikan islam, sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang 

mempercayai adanya tuhan (religiousitas) 

b. Sesuai dengan perkembangan kejiwaan, bakat dan 

kecerdasan anak (dasar Psikologis) 

c. Meletakkan dasar-dasar kearah pengembangan sikap, 

pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan 

anak untuk hidup dilingkungan masyarakat (dasar 

sosiologis) 

d. Memberikan dasar untuk memasuki jenjang pendidikan 

menengah atau lebih tinggi (dasar kesinambungan) 
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e. Memberikan bekas untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan asas pendidikan anak usia dini dan semur hidup 

(dasar pedagogis) 

f. Memberikan bekal keterampilan dalam mempergunakan 

produk ilmu pengetahuan dan teknologi (dasar IPTEK) 

g. Memberikan pemahaman penghayatan dan pengalaan 

nilai-nilai budaya bangsa dan yang berkembang 

dimasyarakat (dasar nasionalisme da kultural).
89

 

Kurikulum pendidikan islam merupakan saran atau alat 

untuk mencapa tujuan pendidikan agama slam yang 

sekaligus juga arah pendidikan agama dalam rangka 

pembangunan bangsa dan pembangunan manusia indonesia 

seutuhnya. Pendidikan  agama islam akan membawa dan 

mengahantarkan sera membina anak didik menjadi warga 

negara yang baik sekaligus umat yang taat beragama.
90

 

 

5. Metodologi Pendidikan Islam 

 Dalam kamus besar bahasa indonesia, metodologi 

bearti ilmu tentang metode atau uraian tentang metode.
91

 

Dan dala bahasa arab disebut minhaj,wasilah,kaifiyyah,dan 

thoriqoh, semuanya adalah sinonim, namun yang paling 

populer digunakan dalam dunia pendidikan islam adalah 

thoriqoh, bentuk jama‟ dari thuruq yang bearti jalan atau 

cara yang harus ditempuh. Menurut M. Arifin , metode 

berasal dari dua kata yaitu metode dan logi. Adapun metode 

berasal dari dua kata yaitu meta (melalui) dan hodos (jalan 

atau cara), dan logi yang berasal dari bahasa greek (Yunani) 

yaitu logos (akal atau ilmu) maka metodologi adalah ilmu 

pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk 
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mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, metodologi 

pendidikan  adalah sesuatu ilmu pengetahuan tentang 

metode yang digunakan digunakan dalam pekerjaan 

mendidik.
92

 Hanya saja mahmud yunus menambahkan baik 

dalam lingkungan perusahaan atau perniagaan, maupun 

dalam kupasan ilmu pengetahuan dan lainnya.
93

 Adapun 

pengertian dari metodologi pengajaran agama islam, Tayar 

Yusuf dan Syaiful Anwar berpendapat bahwa metodologi 

pengajaran agama islam adalah “cara atau jalan yang 

ditempuh dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran agama 

islam agar mudah diterima, diserap dan dikuasai oleh anak 

didik dengan baik dan menyenangkan”.
94

  

 Selain pendapat tersebut dalam buku Metodologi 

Pengajaran Agama Islam, Isfandi Muchtar mengemukakan 

metodologi pengajaran islam yaitu “suatu upaya menetapkan 

kajian-kajian ilmiah tentang konsep-konsep dan fakta-fakta 

belajaran mengajar dalam situasi kegiatan perencanaan, 

penerapan dan penilaian sistem pembelajaran agama islam 

dalam rangka peningkatan proses dan hasil belajar yang 

optimal”.
95

 Pada dasarnya baik apa yang didefinisi oleh 

Ahmad Tafsir maupun oleh tokoh pendidikan yang lain , 

adanya kesamaan pemahaman bahwa metodologi pengajaran 

menginginkan agar bahan pelajaran dapat diterima anak 

didik dengan cara yang menyenangkan. Meskipun ada 

perbedaan dalam redaksi kalimat, tetapi tidaklah 

bersebrangan dalam pengertian sebenarnya.Sebagai suatu 
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ilmu, metodologi merupakan bagian dari perangkat disiplin 

keilmuan yang menjadi induknya. Hampir semua ilmu 

pengetahuan mempunyai metodologi tersendiri. Oleh karena 

itu ilmu pendidikan sebagai salah satu disiplin ilmu juga 

memiliki metodologi yaitu metodologi pendidikan, yaitu 

suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang digunakan 

dalam pembelajaran. 

 Dalam menggunakan metodologi pendidikan seorang 

pendidik harus memperhatikan dasar-dasar pendekatan yang 

mencakup dasar agamis, biologis dan psikologis siswa yang 

meliputi hal-hal berikut.
96

 

a. Tujuan pendidikan dan pembelajaran yang akan 

disampaikan mencangkup domain kognitif (pikir), arefkif 

(dzikir), dan spikomotorik (amal) guna mendapatkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup didunia dan 

diakhirat. 

b. Peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi dan 

sekaligus kelemahan individual dan kolektif sesuai 

dengan kondisi fisik, psikis dan usianya. Kompleksitas 

bakat dan minat masing-masing peserta didik harus 

dilihat dan diperlakukan secara humais dengan cara yang 

bijak. 

c. Situasi da kognitif lingkungan pemelajaran  , baik dari 

aspek fisik , materil, sosial dan psikis emosional; 

d. Fasilitas dan media pendidik yang tersedia beserta 

kualitasnya, dan 

e. Kompetensi guru (baik kompetensi profesional, 

pedagogis, sosial , maupun kepribadian. 
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 Sistem pendekatan  metologis yang dinyatakan dalam 

al-qur‟an adalah bersifat multi approach yang meliputi 

antara lain:
97

 

a. Penddikan religius yang menitik beratkan kpada 

pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berjiwa 

religius dengan bakat-bakat keagamaan. 

b. Pendekatan filosofis yang memandang bahwa manudia 

adalah makhluk rasional homo rationale, sehingga segala 

sesuatu yang menyangkut pembangunannya didasarkan 

pada sejauh mana kemampuan berfikirnya dapat 

dikembangkan sampai titik maksimal perkembangan. 

c. Pendekatan sosio-kultural yang bertumpu pada 

pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang 

bermasyarakat dan kebudayaan sehingga dipandang 

sebagai homo sisius dan homo sapies dalam kehidupan 

bermasyarakat yang berkebudayaan. 

d. Pendekatan scientific yang titik beratnya terletak pada 

pandangan bahwa manusia memiliki kemapuan 

menciptakan (kognitif), berkemauan (kognitif) dan 

merasa (emosional atau efektif), pendidikan harus dapat 

mengembangkan kemampuan analitis-sintetis dan 

reflektif dalam berfikir. 

 

B. Pemikiran Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pemikiran Pendidikan  Islam 

 Secara etimologi pemikiran bersala dari kata dasar “pikir” 

yang bearti proses, cara atau perbuatan memikir, yaitu 

menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu persoalan 

dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. 

Dalam konteks ini pemikiran dapat diartikan sebagai upaya 

cerdas dan proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena 

dan berusaha mencari penyelesaianya secara bijaksana. 
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 Secara terminologis, menurut muhammad Labib An-Najihi 

dalam A. Susanto mengemukakan ahwa pemikiran pendidikan 

islam adalah aktivitas pkiran yang teratur dengan 

mempergunakan metode filsafat. Pendekatan tersebut 

dipergunakan untuk mengatur , menyelaraskan dan 

memadukan proses pendidikan dalam sebuah sistem yang 

integral.
98

 

 Pemikiran pendidikan islam adalah serangkaian proses kerja 

akal dan kalbu yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam 

melihat berbagai persoalan yang ada dalam pendidikan islam 

dan berupaya untuk membangun sebuah paradigma pendidikan 

yang mampu menjadi wahana bagi pembinaan dan 

pengembangan pesertadidik secara paripurna.  

 Secara ekspisit tidak pernah ditemukan konsepsi Pendidikan 

islam dalam satu rumusan istilah. Menurut Gus Dur yang 

paling penting adalah bagaimana umat itu berlaku dan bersikap 

secara islami. Tulisan tentang tarbiyah oleh Gus Dur tidak 

lebih sebagai reaksi dari munculnya pengunaan istilah-istilah 

pada Lembaga-lembaga Pendidikan islam dan idiom-idiom 

islam lainnya.stilah tarbiyah yang berasal dari Bahasa arab 

tersebut menurut gus dur banyak digunakan sebagai istilah 

Pendidikan . dinegara aslinya kata tarbiyah mempunyai arti 

umum. Jika ingin menunjukan pada makna Pendidikan secara 

khusus, maka akan ditambahkan kata lain, seperti Al-tarbiyah, 

Al-siyasah, Al-tarbitah Al-diniyah dan lain sebagainya.  

 Namun kata terbiyah itu dinegara Indonesia mengalami 

penyempitan makna, sekalipun tetap bermakna Pendidikan 

agama islam. Ini terbukti dari pemakaian istilah Fakultas 

Tarbiyah di Institut Agama Islam Negri (IAIN).
99

 Bahkan 

tarbiyah yang sudah menjadi istilah tersendiri tersebut , 

mengandung makna dan pengertian yang berbeda secara 
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filosofis dengan kata sepadanya , yaitu, ta‟dib , ta‟lim , dan 

tadris. Akan tetapi menurut Gus Dur , kata Tarbiyah yang telah 

dipersempit maknanya itu mencerminkan juga proses 

kompensatoris tersebut. Umat islam merasakan proses 

modernisasi Pendidikan telah membawa ancaman bagi mereka 

anara lain : revitalisasi nilai, memudarnya keyakinan , 

lunturnya keleluhuran budi dan asusila dan seterusnya. Padahal 

nilai, keyakinan, Susila, budi pekerti dan nilai-nilai spritiual 

lainnya adalah penompang berlangsungnya ketatanan pada 

hokum agama, ketundukan pada kebenaran akidah dan 

kesediaan memelihara akhlak mulia.
100

 Simbolisasi kata 

Pendidikan agama dengan istilah tarbiyah adalah merupakan 

bagian dari langkah strategis yang diambil untuk menetukan 

strategi konsentrasi daya dan kemampuan untuk membenahu 

wilayah yang cangkupannya begitu luas medannya.  

 Agama menurut gus dur adalah system keyakinan yang 

menyediakan konsep tentang hakikat dan makna hidup, tetapi 

hal itu tidak dapat pada segi-segi formalitas atau bentuk 

lahiriyah keagamaan. Ia berada dibaliknya, oleh karena itu , 

formalitas atau bentuk lahiriah harus ditembusndan disebrangi. 

Kemampuan melampaui segi-segi itu niscahya akan 

berdampak pada tumbuhnya sikap-sikap religious individua tau 

pun masyarakat. Sehingga, Pendidikan islam sebagai perangkat  

luar harus mampu menyediakan perangkat berikut 

kerangkannya untuk membidani lahir dan tumbuhnya sikap-

sikap religus tersebut. Untuk melengkapi dirinya, Pendidikan 

islam membutuhkan alat bantu ilmu-ilmu lain, sesuai dengan 

perkembangan jenis keilmuan yang lahir sebagai buah dari 

perkembangan filsafat ilmu. Sehingga Pendidikan islam 

terintegrasi dalam aneka macam keilmuan secara holistic. 

Jangkauannya pun sudah tidak lagi hanha pada wilayah 

pemahaman akan islam, tetapi terapan akan nilai-nilai islam itu 

berdasar pada kesadaran yang tulus, tanpa ada keterpaksaan 

dan tekanan. Mengingat Pendidikan adalah salah satu hak 
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dasar ang dimiliki oleh setiap warga untuk mengembangkan 

potensi fitrah kemanusiaanya yang ada pada dirinya, maka 

Pendidikan wajib mendapatkan porsi yang sama untuk 

dikembangkan , sejajar dengan potensi dan fitrah yang lain.  

 Konsep Pendidikan yang ingin dikembangkan oleh gus dur 

ialah religious multicurturalism based education, yaitu konsep 

Pendidikan yang didasarkan pada keyakinan keagamaan dan 

bertujuan untuk membimbing atau menghantarkan peserta 

didik menjadi manusia yang utuh, mandiri dan bebas dari 

belenggu penindasan. Dalam konsep ini, dia tampaknya tidak 

menolak akan potensi keberadaan untuk selanjutnya ditindak 

lanuti dalam sebuah konsep yang jelas dengan meletakkan 

hetergenitas tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dalam Pendidikan itu sendiri. Dari konsep tersebut, tersirat 

dengan jelas bawa dia sebenarnya adalah peletak dasar 

Pendidikan multicultural. Pendidikan multicultural tersebut 

telah menjadi kebutuhan yang mendesak tidak saja bagi bangsa 

Indonesia yang memiliki khazanah pluralitas yang tinggi, 

tetapi juga masyarakat dunia yang mempunyai potensi dan 

karakter keberbedaan yang besar. 
101

 

 

2. Tujuan pemikiran pendidikan islam 

  Istilah tujuan atau sasaran atau maksud , dalam bahasa 

arab dinyatakan dengan ghardu atau hadafu atau maqsud 

sedangkan dalam bahasa inggris istilah tujuan dinyatakan 

dengan goal , direction, destination, atau aim.
102

 Secara istilah 

tujuan adalah arah atau haluan yang hendak ndicapai melalui 

upaya atau aktivitas. Secara khusus , menurut Samsul Nizar , 

pemikiran pendidikan islam memiliki tujuan yang snagat 

kompleks, Antara lain: 
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a. Membangun kebiasaan berfikir ilmiah dinamis dan kritis 

terhadap persoalan-persoalan seputar pendidikan islam; 

b. Memberikan dasar berfikir inklusif terhadap ajaran islam 

dan akomodatif terhadap perekambangan ilmu 

pengetahuan yang dikembangkan oleh intelektual diluar 

islam 

c. Menumbuhkan semangat beritijad, sebagaimana yang 

ditunjukan oleh Rosullulah dan para kaum intelektual 

muslim pada abad pertama sampai pertengahan , terutama 

dalam merekontruksi sistem pendidikan islam yang lebih 

baiak; dan  

d. Memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan 

sistem pendidikan nasional . meskipun kajian ini berupaya 

untuk menyoroti konsep al-insaniyah yang dititik beratkan 

pada aspek peserta didik dan nilai-nilai kemanusiaan yang 

fitri sebagaimana dikembangkan oleh filsafat pendidikan 

islam. Akan tetapi juga diharapkan mampu memberikan 

sumbangan bagi pengembangan sistem pendidikan di 

indonesia.
103

 

 Tujuan dari pemikiran pendidikan islam adalah untuk 

mengungkapkan dan merumuskan paradigma pendidikan 

islam dan peranannya dalam pengembangan sistem 

pendidikan di indonesia. Pemikiran pendidikan islam ini 

diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam 

merekonstruksi pola atau model pengembangan sistem 

pendidikan nasional, serta ikut memperkaya khazanah 

perkembangan pemikiran ilmu pengetahuan, aik 

pengetahuan, baik pengetahuan keislaman maupun 

pengetahuan umum lainnya.
104
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3. Prinsip-prinsip pemikiran pendidikan islam  

 Prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan dalam 

pemikiran pendidikan islam meliputi prinsip ontologi, prinsip 

epistemologi dan aksiologis, prinsip-prinsip tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:
105

 

a. Prinsip ontologi 

 Prinsip ontologi merupakan salah satu diantara lapangan 

penyelidikan pemikiran filsafat yang paling kuno. Prinsip 

ini membicarakan pokok-pokok pemikiran tentang apa 

yang ada dan apa yang tidak ada. Ontologi merupakan 

etiket pelengkap dari metafisika tentang ada dan keadaan 

sesuatu. 

 Dalam kaitannya dengan pemikiran pendidikan islam , 

memberikan arti bahwa segala sesuatu nyang menjadi 

objek kajian pemikiran tidak selamnya bersifat realistis, 

akan tetapi ada kalanya yang bersifat fenomena dan 

abstrak. Ketika membicarakan apa tujuan pendidikan 

islam ang sesungguhnya, maka seorang intelektual 

muslim harus melihat kedua pendekatan tersebut secara 

seksama. Ia harus memperhatikan kondisi realitas yang 

brsifat kekinian dan eksistensi kemakhlukannya sebagai 

tujuan penciptan allah. Ia harus mempertimbangka 

runtutuan kebudayaan yang unik dan dinamis, secara 

serasi dan seimbang. 

b. Prinsip epistemologi   

 Prinsip epistemologi adalah suatu studi 

pengetahuan tentang bagaimana proses manusia 

mengatahui (adanya) benda-benda. Serta menitik 

beratkan pada timbulnya berbagai pengertian atau konsep 

waktu, ruang, kualitas, kesadaran, dan keabsahan 

pengetauan. Dalam kaitannya dengan pemikiran 

pendidikan islam, pendekatan tersebut memberi makna 
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tentang bagaimana proses internalisasi yang efektif 

dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan 

sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Proses yang 

dilakukan arus mengandung makna tinggi, sesuai dengan 

posisi, fungsi kemampuan peserta didik, baik secara 

vertikal maupun horizontal. 

c. Prinsip aksiologi 

 Prinsip aksiologi adalah studi tentang nilai, baik nilai 

etika (moral) maupun nilai estetika. Pembicarannya 

berkisar tentang nilai kebenaran hakiki yang menjadi 

tujuan hidup manusia.Dalam kaitannya dengan pemikiran 

pendidikan islam, pendekatan tersebut memberikan 

makna bahwa objek kajian dan rangkaian proses yang 

dilakukan harus memiliki nilai ndan tidak merusak nilai-

nilai yang ada. Baik nilai kemanusian (moral) maupun 

nilai ketahanan (agama). Pendekatan ini sesungguhnya 

merupakan alat kontrol yang efektif dalam melihat 

keermaknaan dan ketidak kebrmankaan , atau ideal dan 

tidak idealnya konsep pendidikan yang ditaarkan bagi 

umat manusia 

 

C. Kurikulum 2013 

1. Pengertian Kurikulum 2013 

 Istilah kurikulum awal mulanya digunakan dalam 

dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Curriculum berasal 

dari kata curir, artinya pelajari, dan curre artinya tempat 

berpacu. Dalam bahasa inggris, curriculum bebrarti rencana 

pembelajaran.
106

 Curriculum diartikan “jarak” ynang harus di 

“tempuh” oleh pelari. Dari makna yang terkandung dari kata 

tersebut, kurikullum secara sederhana diartikan sebagai 

sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau 
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diselesaikan oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah.
107

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa 

kurikulum berarti perangkat mata pelajaran yang diajarkan 

pada Lembaga Pendidikan atau perangkat mata kuliah 

mengenai bidang keahlian khusus.
108

 

 Kurikulum adalah sebuah dokumen perencanaan yang 

berisi tentang tujuan yang harus dicapai, meliputi isi materi 

dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi 

dan caa yang dapat dikembangkan , evaluasi yang dirancang 

untuk mengumpulkan informasitentang pencapaian tujuan 

serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam 

bentuk nyata.
109

 

 Kurikulum merupakan seperangkat rencana 

pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran , serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran, kurikulum berfungsi sebagai wahana untuk 

mewujudkan tujuan Pendidikan pada masing-masing 

jenis/jenjang/satuan pendididkan yang pada gilirannya 

merupakan pencapaian tujuan pendididkan nasional.
110

 

Banyak ahli Pendidikan dan kurikulum membuat berbagai 

batasan tentang kurikulum , mulai dari kurikulum tradisional , 

modern dari pengertian yang sederhana sampai dengan 

pengertian yang kompleks. Dalam pengertian tradisional , 

kurikulum menurut Carter V. Good yang dikutip oleh Drs 

Hamid Syarief dalam bukunya “ pengembangan kurikulum” 

disebutkan bahwa kurikulum merupakan kumpulan mata 

pelajaran yang bersifat sistematik dan digunakan untuk 
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mencapai klulusan dan mendapat ijazah dalam baidang studi 

tertentu.
111

 sedangkan menurut PP Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum adalah 

seperanhkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan Pendidikan tertentu.
112

  

 Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kurikulum adalah seperangkat program atau rencana 

belajar bagi siswa dibawah tanggung jawab sekolah. 

Kurikulum 2013 ditekankan kepada Pendidikan karakter dan 

berbasis kompetensi.
113

 Kurikulum 2013 merupakan tindak 

lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang penuh 

diujicobakan pada tahun 2004, KBK atau (competency Based 

Curiculum) dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan 

Pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah Pendidikan 

(Pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam seluruh jenjang 

dan jalur Pendidikan , khususnya pada jalur Pendidikan 

sekolah.
114

 

 Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai 

oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, 

sehingga ia dapat melalkukan perilaku-perilaku kognitif, 

afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Kompetensi 

yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan sedemikian 

rupa agar dapat nilai, sebagai wujud hasil belajar peserta didik 

yang mengacu pada pengalaman langsung. Beberapa aspek 

ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
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1. Pengetahuan (Knowledge) yaitu kesadaran dalam bidang 

kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara 

melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana 

melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai 

dengan kebutuhannya. 

2. Pemahaman ( Understanding) yaitu kedalaman kogniti 

dan afektif yang dimilki oleh individu, misalnya seorang 

guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus 

memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan 

kondisi peserta didik. Agar dapat melaksanakan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. 

3. Kemampuan (Skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh 

individu untuk melakukan tugas atau pekerjaaan yag 

dibebankan kepadanya, misalnya kemampuan guru dalam 

memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk 

membri kemudahan belajar kepada peserta didik. 

4. Nilai (Value) adalah sesuatu standar perilaku yang telah 

diyakini secara psikologis telah menyatu dalam diri 

seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam 

pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan 

lain-lain.) 

5. Sikap (Atitude) yaitu perasaan (senang, tidak senang, 

suka, tidak suka) atau reaksi terhadap kritis ekonomi, 

perasaan terhadap kenaikan upah/gaji dan sebagainya. 

6. Minat ( interest) adalah kecenderungan seseorang untuk 

melakukan sesuatu perbuatan, misalnya minat untuk 

mempelajari atau melalkukan sesuatu. 

Berdasarkan analisi diatas, kurikulum 2013 berbasis 

kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum 

yang menekankan pada pengembangankemampuan 

melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar 

performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh 

peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat 

kompetensi tertentu. Kurikulum ini diarahkan untuk 
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mengembanngkan pengetahuan , pemahaman , kemampuan, 

nilai, sikap, dan minat peserta, agar dapat melakukan sesuatu 

dalam bentuk kemahiran , ketepatan dan keberhasilan dengan 

penuh tanggung jawab.
115

 

 

2. Landasan Kurikulum 2013 

 Pengembangan Kurikulum 2013 dilandasi secara 

filosofis , yuridis, dan konseptual yakni sebagai berikut
116

: 

a. Landasan Filosofis  

(a) Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip 

dasar dalam pembangunan Pendidikan 

(b) Filosofi Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai 

luhur, nilai akademik , kebutuhan peserta didik dan 

masyarakat 

b. Landasan Yuridis 

Landasan Yuridis Kurikulum 2013 adalah sebagai 

berikut:
117

 

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

(b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

system Pendidikan Nasional 

(c) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahin 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah 
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dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 

2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah 

nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional 

Pendidikan. 

c. Landasan Konseptual 

(a) Relevansi Pendidikan (Link and Macth) 

(b) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter 

(c) Pembelajaran Kontekstual ( contextual teaching and 

learning) 

(d) Pembelajaran aktif ( student active learning) 

(e) Penilaian yang valid , utuh dan menyeluruh 

Landasan berfungsi sebagai enguat atau sebagai dasar 

pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap Lembaga yang 

melaksanakan kurikulum 2013. 

 

3. Prinsip-prinsip Pengembanga Kurikulum 2013 

 Sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat 

dan berbagai perkembangan serta perubahan yang sedang 

berlangsung dewasa ini, dalam pengembangan kurikulum 

yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan 

dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
118

  

1. Pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada 

standar nasional Pendidikan untuk mewujudkan 

tujuan Pendidikan nasional 

2. Kurikulum pada semua jenjang dengan jenis 

Pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi 

sesuai dengan satuan Pendidikan, potensi daerah , dan 

peserta didik. 
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 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kerangka Dasar 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: Balibatang Kemendikbud, 

2013) hal. 81. 
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3. Mata pelajaran merupakan wahana untuk 

mewujudkan pencapaian kompetensi 

4. Standar kompetensi kelulusan dijabarkan dari tujuan 

Pendidikan nasional dan kebutuhan masyrakat, 

negara, serta perkembangan global. 

5. Standar isi dijabarkan dari standar kompetensi 

kelulusan 

6. Standar proses dijabarkan dari standar isi 

7. Standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi 

lulusan, standar isi dan standar proses. 

8. Standar kompetensi lulusan dijabarkan kedalam 

kompetensi inti 

9. Kompetensi inti dijabarkan kedalam kompetensi dsar 

yang di kontekstualisasikan dalam suatu mata 

pelajaran 

10. Kurikulum satuan Pendidikan dibagi menjadi 

kurikulum tingkat nasional dan satuan Pendidikan. 

Tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah 

daerarah dan tingkat satuan Pendidikan 

dikembangkan oleh satuan Pendidikan 

11. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif 

, inspiratif, menyenangkan , menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

12. Penilaian hasil belajar berdasarkan proses dan prosuk 

13. Proses belajar dengan pendekatan ilmiah ( scientific 

approach). 
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4. Tujuan Kurikulum 2013 

 Dalam peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2013 

tentang kerangka Dasar dan Standar Kurikulum Sekolah 

Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah menyebutksn Kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang beriman , produktif, kreatif, dan efektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermarsyarakat, berbangsa , 

bernegara dan peradaban dunia.
119

  

 Mengacu pada penjelasan UU No. 20 Tahun 2003, 

bagian umum dikatakan bahwa “ strategi pembangunan 

Pendidikan Nasional dalam undang-undang ini meliputi 2 

pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi” dan pada penjelasan pasal 35, bahwa 

“kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap , pengetahuan dan keterampilan 

sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati”. Maka 

diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk “ 

melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis Kompetensi 

yang telah dirilis pada tahun 2004 dengan mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara 

terpadu”. 
120

 

 Untuk mencapai tujuan tersebut menurut perubahan pada 

berbagai aspek lain, terutama dalam implementasinya di 

lapangan. Pada proses pembelajaran dari siswa diberi tahu 

menjadi siswa mencari tahu, sedangkan pada proses penilaian 

, dri berfokus pada pengetahuan melalui penilaian proses, 

portofolio dan penilaian output secara utuh dan menyeluruh , 

sehingga memerlukan penambahan jam pelajaran. 
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 Ma‟as Shibirin , Konsep dan Implementasi Kurikulum 

2013,( Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2013), hal. 13. 
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 E. Mulyasa, Implementasi dan Pengembangan Kurikulum 

2013 ,( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 30. 



 
 

 

66 

5. Karakteristik Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan 

sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreatifitas, kerja 

sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 

 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang 

memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta 

didik menerapkan apa yang di pelajari di sekolah ke 

masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber 

belajar.  

3. Mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan 

serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan 

masyarakat.  

4. Memberi waktu yang leluasa untuk mengembangkan 

berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti 

kelas yang di rinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata 

pelajaran.  

6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi 

kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan 

proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai 

kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.  

7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata 

pelajaran dan jenjang pendidikan.
121
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 Kunandar, Penilaian Autentik ( Penilaian Hasil Belajar 

Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013): suatu Pendekatan 

Praktis Disertai Dengan Contoh, ( Jakarta: Rajawalu Pers, 2014). Hal. 

24. 
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