
 

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF 

HASAN LANGGULUNG DAN RELEVANSINYA 

DALAM PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA 

KONTEMPORER 

 

 

Skripsi 

 

ELSI IMANIAR 

Npm: 1511010257 

 

 

Program Studi: Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  RADEN INTAN 

LAMPUNG  

1443 H / 2022 M 



 

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF 

HASAN LANGGULUNG DAN RELEVANSINYA 

DALAM PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA 

KONTEMPORER 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi 

Syarat-Syarat  Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd) Dalam Pendidikan Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

 

Oleh : 

ELSI IMANIAR 

Npm: 1511010257 

 

 

Program Studi: Pendidikan Agama Islam 

 

 

Pembimbing I : Drs. H. Chairul Anwar, M.Pd 

 

Pembimbing II : Drs. Sa’idy, M.Ag 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  RADEN INTAN 

LAMPUNG  

1443 H / 2022 M 



ii 

ABSTRAK 

 

Salah satu tokoh pendidikan islam yang memberikan 

kontribusi besar terhadap pendidikan islam. Konsep pemikiran 

pendidikan yang dikemukakan oleh Hasan Langgulung memandang 

bahwa pendidikan ialah suatu proses spiritual, akhlak, intelektual, dan 

social yang berusaha membimbing manusia dan memberi nilai-nilai 

prinsip dan keteladanan yang ideal  dalam kehidupan  bertujuan 

mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Peneliti berdasarkan 

penomena bahwa pendidikan islam sekarang telah kehilangan hakikat 

dan identitas terhadap tujuan hidup manusia karena konsep yang 

dipakai belum bisa mencerminkan nilai Islam terhadap perilaku moral 

anak bangsa.   

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan  Islan melakukan 

pembenahan kembalinya. Sehingga peneliti mengangkat konsep 

pemikiran Hasan Langgulung, yang merupakan seorang pakar dan 

ilmuwan yang tidak diragukan lagi kemampuannya dalam bidang 

pendidikan, hal ini terbukti dengan banyak karya-karya yang beliau 

haslikan. Dari gagasan tersebut yang akan dikaji ialah mengenai 

konsep pemikiran  Hasan Langgalung tentang pendidikan Islam yaitu:  

(1) tujuan pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung, (2) 

kurikulum  pendidikan islam, (3) Metode Pendidikan Islam, dan (4) 

Asas- Asas pendidikan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research), penekanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan kajian-kajian sebagai dasar atau bahan utama yang 

ditekankan dari sumber primer yang berasal dari perpustakaan dan 

berdasarkan pendapat tokoh. Hasil dari penelitian ini adalah yang 

pertama, adalah Tujuan Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung 

yaitu untuk membentuk kepribadian muslim yaitu mencakup seluruh 

aspek baik tingkah laku, jiwanya, filsafat hidup, dan kpercayaanyang 

menijukkan pengabdian kepada Allah SWT. kedua kurikulum 

pendidikan haruslah sesuai dengan standarnasioal, budaya dan agama 

islam, tidak memaksakan sesuatu hal yang bertentangan dengan 

fitrahnya dan metode ganjaran dan hukuman. Keeempat, agar tujuan 

dari isi kurikulumdan metode dapat berjalan dengan baik perlu adanya 

asas  pendidikan yang menjadi dasar acuan pendidikan Islam. 

 

 

 

Kata Kunci: Konsep Pendidikan Persektif Hasan Langgulung 
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MOTTO 

 

                                 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya  dan janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam Keadaan beragama Islam.” (QS. Ali-Imraan :102)” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 Adapun yang dimaksud dalam penegasan judul adalah  untuk 

memberikan makna atau arti dalam setiap kata yang terdapat pada 

judul. Sehingga bagi siapa yang membacanya dapat memahami arti 

dari judul tersebut. Maka penulis ingin menjelaskan makna yang 

terdapat dalam judul skripsi ini “Konsep Pendidikan Islam Persfektif 

Hasan Langgulung Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam Pada 

Era Kontemporer” adapun penjelasan atau pengertian dari judul 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Konsep  yaitu rancangan atau tatanan yang tersusun secara 

sistematis.
1
 

2. Pendidikan Islam  adalah suatu system kependidikan yang 

mencaku seluruh asfek yang dibutuhkan oleh hamba Allah, 

sebagaimana Islaam telah menjadi pedoman bagi seluruh 

asfek kehidupan manusia, baik duniawi dan ukhrawi.
2
 

3. Persfektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih 

opini, kepercayaan dan lain-lain. 

4. Hasan Langgulung adalah seorang tokoh Pendidikan Islam 

yang  Lahir pada tanggal 16 Oktober 1934, di Rappang, 

Sulewesi Selatan. Ayahnya bernama Langgulung dan Ibunya 

bernama AminahTanrasula. Pada tanggal 22 september 1972, 

ia menikah dengan wanita bernama Nuraimah Mohammad 

Yunus. Dan Hasan Langgulung dianagurahi dua orang putra  

dan satu orang putri, yaitu bernama Ahmad Taufik, Nurul 

Huda, dan Siti Zakiah dari pernikahannya tersebut. Dan 

mereka tinggal di sebuah rumah dijaln B No28 Taman Bukit 

Kajang Malaysia. 

5. Era adalah rentang masa, kurung waktu atau perputaran 

zaman 

6. Kontemporer adalah Masa kini atau masa sekarang
3
 

                                                             
1 Hasan Shadly, Kamus Inggris Indonesia, (Gramedia: Jakarta , 1983), h.856 
2 H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2014). 

h.8 
3 https://kbbi.web.id/kontemporer 



2 

 
B. Alasan Memilih Judul  

 Adapun alasan penulis memilih judul adalah penulis ingin 

mengetahui lebih dalam lagi tentang konsep pendidikan islam dan 

semua unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan agama islam. 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pendikan islam 

sekaligus untuk berkontrubusi dan mendukung untuk mencapai 

kesempurnaan ilmu pengetahuan tentang pendidikan islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah kebutuhan pokok bagi manusia yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam bahasa 

Indonesia, Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan 

memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti 

perbuatan.
4
 Pendidkan adalah bidang yang dalam kegiatannya 

memfokuskan pada proses belajar mengajar atau proses transfer 

ilmu.
5
 Dalam konteks  pendidikan multikultural, penddikan 

merupakan pendekatan progresif, pendekatan ini sejalan dengan 

prinsip penyelenggaaraaan pendidikan yang termaktub dalam 

Undang-Undang dan Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 

Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa: “Pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

(HAM), nilai agama, nilai kultur dan kemajemukan bangsa”
6
. 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia .bagaimanapun sederhananya komunitas 

manusia memerlukan pendidikan. Maka dalam pengertian umum, 

kehidupan dan komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas 

pendidikan didalamnya. Sebab pendidikan secara alami sudah 

merupakan kebutuhan hidup manusia bagi manusia yang hidup 

dilingkungan masyarakat yang masih sederhana pendidikan 

dilakukan secara langsung oleh orang tua. Pendidikan akan dinilai 

                                                             
4 Lihat : Poerwardaminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 1976), h.3. 
5 Chairul Anwar, Teori- Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, 

(Yogyakarta : IRCiSoD, 2017), h.13 
6 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan 

Pendidikan Abad ke-21, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), cet.1, h.68 
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rampung jika anak mereka sudah menginjak usia dewasa. Proses 

yang tak jauh berbeda juga berlangsung pada masyarakat yang 

sudah maju (modern). Para orang tua juga mereka memberikan 

perhatian terhadap pendidikan putra putrinya, tujuannya yaitu 

memberikan bimbingan agar dapat hidup mandiri.
7
 

  Pendidikan sangat erat kaitannya dengan agama. Bahkan  

agama ialah landasan dalam pendidikan. Ilmu pendidikan 

dilandasi oleh agama yang memilki makna bahwa agama menjadi 

sumber inspirasi dalam menyusun konsep- konsep ilmu 

pendidikan untuk melaksanakan pendidikan. Teori pendidikan 

islam bersumber atau berlndaskan dari al-qur’an, as-sunnah. 

Kemudian secara umum pendidikan islam bertujuan untuk 

membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang mencerminkan 

ajaran-ajaran islam dan bertakwa kepada allah agar terbentuknya 

insan kamil
8
 Pendapat tersebut sesuai denan firman allah surat ali 

imran 102 yaitu: 

 

َٰٓأََُّهَب َِ ٱ ََ  ُْىاْ  ىَِّرَ ٍَ َ ٱ تَّقُىاْ ٱَءا َُ  ۦَحقَّ تُقَبتِهِ  ّللَّ ى َُ ۡضيِ ٍُّ َِّ إَِلَّ َوأَّتٌُ  ىتُ َُ   ٢٠١َوََل تَ

 

102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. 

  

 Pendidikan islam secara umum dapat diartikan sebagai 

usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara 

optimal sesuai dengan statusnya, dengan berpedoman kepada 

syariat islam yang disampaikan oleh Rasul allah agar supaya 

manusia dapat berperan sebagai penabdi Allah yang setia dengan 

segala aktivitasnya guna tercipta suatu kondisi kehidupan islami 

yang ideal selamat aman dan sejahtera. Pendidikan agama islam 

juga bisa diartikan sebagai proses belajar yang dilakukan 

seseorang di instansi pendidikan yang memberikan materi 

pelajaran agama islam kepada orang yang ingin mengetahui lebih 

                                                             
7 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), 

h.28-29. 
8 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : 

Rajawali Pers,2014), h. 20 
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dalam tentang agama islam dari segi akdemis ataupun segi praktik 

dalam kehidupan sehari-hari nkarna ajaran agam islam adalah 

ajaran yang baik untuk seluruh manusia, karna pendidikan 

merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang juga 

dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lain.
9
 

Pendidikan sudah dimulai sejak manusia itu dilahirkan dalam 

lingkungan keluarganya dan dilanjutkan pada pendidikan formal 

yang dilakukan disekolah tempat proses pelaksanaan pendidikan 

secara formal. Dengan menggunakan sarana dan prasarana yang 

memadai yang membuat suasana menjadi senyaman mungkin 

untuk proses belajar mengajar berjalan dengan baik.  

 Dari pokok permasalahan diatas sangatlah dibutuhkan 

sebuah pemikiran tentang pendidikan islam khususnya pendidikan 

islam di Indonesia  disini penuliskan tertarik  untuk mengambil 

pemikiran tentang pendidikan islam menurut Hasan Langgulung 

sebagai tokoh pendidikan islam yang terkemuka. Menurut 

pemikiran Hasan Langgulung pendidikan merupaka sebuah proses 

untuk memindah nilai-nilai budaya masyarakat yang diturunkan 

dari nenek moyang ke generasi muda selanjutnya ssupaya  identis 

budayanya tetap terjaga sebagi proses pengembangan potensi-

potensi yang ada dalam diri setiap individu. 

 

D. Batasan Masalah 

  Agar tidak terjadi terjadi kesalahpahaman terhadap 

permaslahan ini maka penulis, merasa perlu kiranya membuat 

batasan masalah agar fokus pembahasannya lebih jelas dan terarah, 

maka penulis batasi pembahasan sekitar pendididikan Islam 

menurut Konsep Hasan Langgalung yang meliputi: 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

2. Sumber dan Dasar Pendidikan Islam 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

4. Pendidik 

5. Peserta Didik 

6. Metode 

                                                             
9Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan, Yogyakarta : Suka 

Press, 2014). h. 13 
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7. Kurikulum 

8. Pendidikan Islam Era Kontemporer 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas  maka penulis 

dapat menyimpulkan rumusan masalah  yang dibuat dalam 

bentuk pertanyaan: 

1.  Bagaimana Konsep Pendidikan Islam Persfektif Hasan 

Langgulung dan Relevansinya dalam  Pendidikan Islam 

Pada Era Kontemporer? 

 

F. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, adalah: 

1. Untuk mengetahui Konsep Pendidikan Islam Persfektif 

Hasan Langgulung dan Relevansinya dalam Pendidikan 

Islam Pada Era Kontemporer. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapka dapat memberikan manfaat 

secara teoritis dan praktis. 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi refrensi 

dan dapat diterapkan dalam pengembangan Pendidikan Islam 

pada saat ini. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memperluas 

pemahaman  tentang pemikiran pendidikan islam persfektif 

Hasan Langgulung sehingga dapat mendorong semangat 

dalam mendalami pemikirannya. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

  Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan telaah 

kepustakaan, penulis menemukan skripsi yang memilki kemiripan 

judul tersebut, antara lain: 

1. Skripsi yang disusun oleh Rusia yang berjudul “ Konsep 

Pendidikan Islam Persfektif Hasan Langgulung“ hasil dalam 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan Islam 

adalah proses  spiritual, akhlak intelektual dan sosial yang 
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berusaha membimbing  manusia dan memberikan nilai-nilai 

prinsip keteladananya untuk dunia dan akhirat. Yang harus di 

pahami dan dikembangkan dari nilai yang terkandung dalam 

Al-Qur’an dan As- Sunnah.
10

 

2. Skripsi yang disusun Samsul Mun’im yang berjudul “ Prinsip 

Pendidikan Islam Persfektif Hasan Langgulung” hasil dalam 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan adalah 

sebuah proses pemindahan nilai-nilai pada suatu masyarakat 

kepada setiap individu melalui pengajaran, yang berari 

pemindahan  pengetahuan melalui latihan dan proses yang 

melibatkan seseorang meniru dan mengikuti apa yang 

diperintahkan orang lain.
11

 

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Hilmansyah yang 

berjudul “Konsep Pendidikan Menurut Hasan Langgulung.” 

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan Islam 

harus meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya 

dengan potensi jasmani dan rohani yang ada pada manusia. 

Agama menjadi landasan  dari pendidikan Islam agar 

terbentuknya Insan Kamil.
12

 

4. Skripsi yang ditulis Ifan Nur Affandy yang berjudul “ Konsep 

Pendidikan Islam Persfektif  Muhammad Yunus Dan 

Relevansinya dalam Pendidikan Islam Pada  Era 

Kontemporer” Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

pendidikan akan jauh lebih baik jika pendidik mau menjadi 

orang yang baru dengan menggunakan teknologi dan metode 

–metode yang baru serta tidak berpatok kepada metode 

pembelajaran yang sudah ada sejak dulu. Karna tugas 

pendidik adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka 

                                                             
10  Rusia, “Konsep Pendidikan Islam Persfektif Hasan Langgulung” ( 

Skripsi IAIN Metro Lampung,2018), 96 

  11 Samsul Mun’im, “ Konsep Pendidikan Menurut Hasan 

Langgulung”, (Skripsi IAIN Salatiga, 2018), 61 
12 Muhammad  Hilmansyah,  “Konsep Pendidikan Islam Menurut Hasan 

Langgulung”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 92 
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haruslah mengikutiperkembangan zaman untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik.
13

 

5. Jurnal yang ditulis Muhammad Basyrul Muvid, Miftahuudin, 

Moh Abdullah yang berjudul “ Pendidikan Islam 

Kontemporer Persfektif Hasan Langgulung Dan Zakiah 

Darajat” hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

Pendidikan Islam Kontemporer dimaknai sebagai model yang 

mampu menggagas dan memformat pendidikan islam sebagai 

pencetus, penggerak , perubahan, dan pembentkan manusia 

yang unggul  diberbagai aspek , baik aspek moral, sosial, 

intelektual maupun spiritual.
14

 

6. Jurnal yang ditulis Miftahur Rohman , Hairudin yang berjudul 

“Konsep Tujuan Pendidikan Islam Persfektif Nilai-nilai sosial 

dan Kultural” hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan 

bahwasannya tujuan dari Pendidikan Islam adalah untuk 

menumbuhkan kepribadian islam secara utuh melalui latihan, , 

kejiwaan, kecerdasan, penalaran dan perasaan,dan indera. 

Pendidikan islam harus memfasilitasi pertumbuhan dalam 

semua asfeknya, baik asfek spiritual, intelektual, dan 

jasmaniahdan ruhaniahyang baik secara perorangan maupun 

kelompok.
15

 

 

I. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah studi 

kepurtakaan (library research), yakni serangkaian kegiatan 

yang berkenaan dengan metode penelitian dan data pustaka, 

                                                             
13 Ifan nur Affandy, “ Konsep Pendidikan Islam Persfektif  Muhammad 

Yunus danb Relavansinya dalm Pendidikan Islam Era Kontemporer”, (Skripsi UIN 

Raden Intan Lampung, 2018),  104 
14 Muhammad  Basrul Muvid, Miftahuudin, Moh Abdullah, “ Pendidikan 

Islam Kontemporer  Persfektif Hasan Langgulung dan Zakiah Darajat” , Jurnal 

Pemikiran Islam Vol 6, no.2 , (2020): 1 22 
15 Miftahur Rohman, Hairudin, “ Konsep Tujuan Pendidikan Islam 

Persfektif  Nilai-nilai Sosial dan Kultural”Al-Tadzkiyyah: Jurnal  Pendidikan Islam 

Vol 9, no. 1 , ( 2018), :20 
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membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Adapun 

ciri utama studi kepustakaan ada empat. pertama ialah bahwa 

peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash)atau data 

angka dan bukan penngetahuan langsung dari lapangan atau 

saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. 

Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan 

pendekatan tersendiri pula. Ciri kedua data pustaka bersifat 

siap pakai. Artinya peneliti tidak kemana-mana, kecuali hanya 

berhadapan langsung dengan sumber yang sudah tersedia 

diperpustakaan. Ciri ketiga, ialah bahwa data pustaka 

umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti 

memperoleh bahan dari tangan pertama di lapangan. Ciri 

keempat adalah, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi 

oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan langsung dengan 

sumber informasi starik, tetap. Artinya kapanpuun ia datang 

dan pergi, data itu tidak akan pernah berubah karena ia sudah 

merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman 

tertulis.
16

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

peneliti membuan penelitian ini menjadi dua, yaitu sumber 

daya primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber 

data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber 

pertamanya sedangkan untuk data sekunder berupa tulisan 

ilmiah, penelitian atau buku-buku yang tekait dengan konsep 

pendidikan islam. 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif yang bersifat tekstual beruupa konsep 

dan tulisan. Aspek-aspek yang akan diteliti adalah seputar apa 

dan bagaiman definisi, konsep, persepsi, pemikiran dan 

argumentasi yang terdapat dalam literatur yang relevan 

dengan pembasan. Oleh karena itu data yang harus diambil 

dan dikaji berasal dari data ferbal yang abstrak kualitatif 

Sedangkan data yang digunakan antara lain: 

                                                             
16Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakann, (Jakarta: Yayasan 

Indonesia, 2014), h. 3-5 
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a. Data Primer 

Sumber data primer, ialah data yang harus dikumpulkan 

oleh peneliti dan sumber utamanya.
17

 Sumber data primer 

disini adalah data atau informasi yang diperoleh dari karya 

tulis dari tokoh pendidikan islam yaitu Hasan Langgalung 

yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Asas-Asas Pendidikan Islam 

2. Manusia dan Pendidikan 

3. Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam 

4. Kreatifitas pendidikan islam 

5. Pendidikan Menghadapi Abad ke 2 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder, ialah hasil karya orang lain yang 

membahas pemikiran-pemikiran Hasan Langgulung. 

Sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan 

yang mendukung sumber primer yang dianggap relevan, 

dan hal tersebut sebagai penyempurnaan bahan penelitian 

terhadap bahasan dan pemahaman peneliti atau sumber-

sumber lain yang bersifat pengamatan dan anlisa terhadap 

literatur-literatur yang menjelaskan sejarah dan pemikiran 

Hasan Langgulung yang dipilih untuk dikaji. Adapun 

sumber data sekunder yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Ilmu Pendidikan Islam, (H.Ramayulis, 2002) 

2. Ilmu Pendidikan Islam (Bukhari Umar, 2007) 

3. Ilmu Pendidikan Islam (H.M. Arifin, 2014) 

4. Hakikat Manusia Dalam Pendidikan (Chairul 

Anwar, 2014) 

5. Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga 

Kontemporer (Chairul Anwar,2017) 

6. Metodelogi Pengajaran Agama Islam (Syarif 

Hidayahtullah, 1998) 

                                                             
17 Suryadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006),  h.39 
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7. Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat (Abudin 

Nata. 2012) 

8. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, 

(Akmal Hawi, 2014) 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang telah dikumpulkan melalui dokumen-

dokumen, selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga 

mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus 

fokus penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi 

(documentation), yaitu dengan menghimpun buku-buku, 

kitab-kitab, karya tulis, dokumen-dokumen dan segala hal 

yang berhubungan dengan konsep pendidikan islam menurut 

Hasan Langgulung. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data menurut Patton yang dikutip Tohrin 

dalam bukunya dengan judul metode penelitian kualitatif 

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari 

serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai 

fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan 

harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya.
18

 

Setelah data terkumpul, data kemudian diolah dan 

dianalisis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan 

deskriptif analis deduktif. Tehnik deskriptif analisis yaitu 

dimana data-data yang terkumpul diuraikan, ditafsirkan dan 

dibandingkan persamaan dan perbedaannya dengan fenomena 

tertentu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan 

obyek dalam penelitian, yaitu menjelaskan dan 

menggambarkan tentang konsep pendidikan islam dan ditarik 

kesimpulannya .dalam menerapkan metode deskriptif analis 

deduktif ini, peneliti menggunakan Tehnik sebagai berikut: 

                                                             
18Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (jakarta: Selemba 

Humanika, 2010), h. 158 
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a) Tehnik analisis Isi (Content Analysis) 

Analisis ini berarti metode apapun yang dipakai untuk 

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan 

karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan 

sistematis, analysis ini (Content Analysis ) merupakan 

tehnik analysis sistematis untuk menganalisis isi pesan isi 

pesan dan mengolahnya , atau dapat dikatakan suatu alat 

untuk menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka 

dari komunikator yang terpilih. Dengan menggunkan 

analisis ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman 

terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan media 

masa, kitab suci, atau sumber informasi lain secara 

obyektif, sistematis , dan relevan. 

b) Tehnik Koherensi 

Tehnik koherensi adalah suatu proposisi atau makna 

pernyataan dari suatu pengetahuan bernilai benar bila 

proposisi terdahulu bernilai benar. Metode koherensi ini 

digunakan dalam rangka mebedah dan 

menginprentasikan pemikiran seorang tokoh , semua 

konsep dan segala aspek yang dilihat menurut 

keselarasannya antara satu dengan yang lainnya.  

c) Tehnik Analisis Komparatif  

Pada bidang pendidikan, penelitian komperatif tepat 

digunakan apabila penelitian ditujukan untuk 

membandingkan dua atau lebih fenomena dan fakta 

pendidikan, berikut faktor-faktor yang terlibat 

didalamnya . Tehnik analysis komperatif ini berguna 

sebagai pembanding dari pendapat tokoh yang 

menjadi obyek penelitian dengan pendapat tokoh 

lainnya pada bagian-bagian tertentu saja dan tidak 

pada semua pokok bahasan yang ditujukan untuk 

membuat generalisasi tingkat perbandingan 

berdasarkan cara pandang atau berpikir tertentu.
19

 

  

                                                             
19 Mahmud, Metode Penelitian Penddikan, (Banddung: Pustaka Setia, 

2011), h.102 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan adalah kebutuhan pokok bagi manusia 

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam 

bahasa Indonesia, Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” 

dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, 

mengandung arti perbuatan.
20

 Pendidikan adalah bidang yang 

dalam kegiatannya memfokuskan pada proses belajar 

mengajar atau proses transfer ilmu.
21

 Pendidikan merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia 

.bagaimanapun sederhananya komunitas manusia memerlukan 

pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dan 

komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan 

didalamnya. Sebab pendidikan secara alami sudah merupakan 

kebutuhan hidup manusia bagi manusia yang hidup 

dilingkungan masyarakat yang masih sederhana pendidikan 

dilakukan secara langsung oleh orang tua. Pendidikan akan 

dinilai rampung jika anak mereka sudah menginjak usia 

dewasa. Proses yang tak jauh berbeda juga berlangsung pada 

masyarakat yang sudah maju (modern). Para orang tua juga 

mereka memberikan perhatian terhadap pendidikan putra 

putrinya, tujuannya yaitu memberikan bimbingan agar dapat 

hidup mandiri.
22

 

  Pendidikan sangat erat kaitannya dengan agama. 

Bahkan  agama ialah landasan dalam pendidikan. Ilmu 

pendidikan dilandasi oleh agama yang memilki makna bahwa 

agama menjadi sumber inspirasi dalam menyusun konsep-

konsep ilmu pendidikan untuk melaksanakan pendidikan. 

                                                             
20 Lihat : Poerwardaminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 1976), h.3. 
21 Chairul Anwar, Teori- Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, 

(Yogyakarta : IRCiSoD, 2017), h.13 
22 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), 

h.28-29. 



14 

 
Teori pendidikan islam bersumber atau berlndaskan dari al-

qur’an, as-sunnah. 

 Sedangkan makna dari agama dalam kamus bahasa 

Indonesia yakni, kepercayaan kepada tuhan dengan ajaran 

kebaktian dan menjalankan kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu. 

 Pengertian agama menurut frezer dalam Aslam Hadi 

yakni menyembah atau menghormati kekuatan yang lebih 

agung dari manusia yang menatur jalannya alam semesta 

dalam kehidupan manusia. 

Menurut M.A Tihami pengertian agama yaitu : 

a) Al-din (Agama) menurut bahasa terdapat banyak 

makna, al-Tha‟at (ketaatan), al-Ibadat (ibadah), al-

Jaza (pembalasan), al-Hisab (perhitungan). 

b) Dalam pengertian syara’ adalah keseluruhan jalan 

hidup yang telah ditetapkan Allah melalui Rasul 

dalam bentuk ketentuan-    ketentuan (Hukum). 

Agama itu dinamakan  al-din  karna kita manusia 

harus menjalankan ajarannya berupa keyakinan dan 

perbuatan. Agama dinamakan al-millah, karna allah 

nenuntut ketaatan Rasul  dan kemudian  Rsul 

menuntut kepada kitasebagai manusia . agama juga 

dinamakan syara’ (syariah). Karna allah menetapkan 

atau menetukan cara hidup kepada kita melalui lisan 

Nabi Muhammad SAW. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa agama 

merupakan aturan atau ketentuan yang bersumber dari Allah 

SWT, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia , 

baik hubungan manusia dengan sang pencipta maupun 

hubugan antara manusia ke manusia dengan mengharapkan 

ridha allah ntuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan 

akhirat. Lalu pengertian islam itu sendiri adalah agama yang 

diajarkan oleh Nabi Muhanmmad SAW berpedoman pada 

kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui 

wahyuAllah SWT. 
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Adapun pengertian  pendidikan islam menurut istilah 

dirumuskan oleh pakar pendidikan islam, sesuai dengan 

persfektif masing-masing. Diantara rumusan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa tarbiyah 

adalah mempersiapkan manusian supaya  hidup dengan 

sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap 

jasmaninya,sempurna budi pekertinya (akhlaknya), 

teratur pikirannya, halus, perasaannya, mahir dalam 

pekerjaannya, manis tutur kata nya baik dengan lisan atau 

tulisn. 

2) Hasan Langgulung mengatakan, bahwa “ Pendidikan 

Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk 

mengisi peranan, memindahkan pengetahuan,  dan nilai-

nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia 

untuk beramal didunia dan memetik hasilnya diakhirat 

3)  Omar Mohammad al-Thomi Al-Syaibani, menyatakan 

bahwa Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah 

laku individu pada kehidupan pribadi , masyarakat dan 

alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu 

aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi 

asasi dalam masyarakat. Pengertian ini lebih menekankan 

pada perubahan tingkah laku, dari yang buruk menju 

yang baik, dari minimal menuju yang maksimal, dari 

yang potensial menuju yang actual, dari yang pasif 

menuju aktif, cara mengubah tingkah laku itu melalui 

proses pembelajaran . 

4) Menurut rumusan Konferensi Pendidika Islam seduna 

yang ke-2  , pada tahun 1980 di Islamabad, bahwa 

Pendidikan harus ditujukan untuk mencapai 

keseimbangan  pertumbuhan personalitas  manusia secara 

menyeluruh , dengan cara melatih jiwa, akal, dan 

perasaan dan fisik manusia. Dengan demikian pendidikan 

diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh 

asfeknya: spiritual, intelektal, daya imajinasi, fisik 

keilmuan dan bahasa , baik secara individual  maupun 
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kelompok. Serta mendorong seluruh  asfek tersebut untuk 

mencapai kebaikan  dan kesempurnaan. 

Berdasarkan dari hasil seminar pendidikan Islam se- 

Indonesia tahun  1960 dirumuskan, Pendidikan Islam adalah 

bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut 

ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, megajarkan dan 

melatih, mengasuh mengawasi berlaakunya semua ajaran 

islam .  pengertian diatas dikomentari oleh Abdul Mujib 

bahwa pendidikan islam berupaya  mengarahkan pada 

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan, dan 

perkembangan jasmani dan rohani melalui biimbingan , 

pengarahan, pengajaran, pelatihan, pengasuhan, dan 

pengawasan, yang semuanya ada di dalam ajaran islam. 

Berdasarkan beberapa rumusan yang dikemukakan oleh 

para ahli pendidika diatas, serta beberapa pemahaman yang 

diperoleh  dari beberapa istilah dalam pendidikan Islam, 

seperti tarbiyah, ta‟lim, ta‟dih dan istilah lainnnya , maka 

pendidikan islam dapat dirumuskan sebagai “ Proses 

transiternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada 

peserta didik  melalui upaya pengajaran, pembiasaan, 

bimbingan, , pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan 

potensinya , guna mencapai, keselarasan dan kesempurnaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

2. Sumber  Dan Dasar Pendidikan Islam 

a. Al-Qur’an 

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan al-Qur’an 

sebagai berikut: 

“ Kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat jibril 

kepada hati Muhammad Rasulullah SAW anak 

Abdullah dengan lafaz Bahasa Arab dan makna Hakiki 

untuk menjadi hujjah bagi Rasulullah atas kerasulannya 

dan menjadi pedoman bagi manusia dengan petunjuk 

beribadah membacanya”. 

Umat Islam sebagai suatu umat yang 

dianugrahkan Tuhan suatu kitab suci  al-Qur’an, yang 

lengkap dengan segala prtunjuk yang meliputiseluruh 
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asfek kehidupan  dan bersifat universal tentu dasar 

pendidikan mereka adalah bersumber kepada filsafat 

hidup yang berdasarkan kepada al-Qur’an. 

 Nabi Muhammmad SAW sebagai pendidik 

pertama, pada masa awal pertumbuhan Islam telah 

menjadikan al-Qur’an sebagai dasar pendidikan islam 

disamping sunnah beliau sendiri. 

 Kedudukan, al-Qur’an sebagai sumber pokok 

pendidikan islam dapat dipahami dari ayat al’Qur’an itu 

sendiri, sebagaimana allah: 

 

بَٰٓ  ٍَ َل  َو ُۡ تَ ٱأََّزۡىَْب َعيَ ٌُ  ۡىِنتَ  َِ ىَهُ ٗة  ۡختَيَفُىاْ ٱ ىَِّرٌٱإَِلَّ ىِتُجَُِّ ََ فُِِه َوهُٗدي َوَزۡح

 َُ ُْى ٍِ ًٖ َُۡؤ   ٤٦ىِّقَۡى

 

64. dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab 

(Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat 

menjelaskan kepada mereka apa yang mereka 

perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat 

bagi kaum yang beriman.(al-Nahl : 64) 

  Fungsi al-Qur’an sebagai dasar pendidikan yang utama , karna 

dapat dilihat dari berbagi asfek diantaranya: 

  Pertama, dari segi namanya, al-Qur‟an dan al-kitab  sudah 

mengisyaratkan bahwa kehadiran al-Qur‟an sebagai kitab 

pendidikan. Al-Qur‟an secara harafiah berarti membaca atau  

bacaan . adapun al-kitab berarti menulis atau tulisan. Membaca 

dan menulis dalam arti yang seluas-luasnya merupakan kegiatan 

yang paling pokok dalam kegiatan pendidikan. 

  Kedua, dari segi fungsinya, yakni sebagai al-huda, al-furqan, 

al-hakim, al-hayyinah dan rahmatan lil‟alamin ialah berkaitan 

dengan fungsi pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. 

  Ketiga, dari segi kandungannya, al-Qur‟an berisi ayat-ayat 

yng mengandung isyarat tentang berbagi asfek pendidikan dalam 

arti yang seluas-luasnya. 

  Keempat, dari segi sumbernya, yakni Allah SWT. Telah 

mengenalkan dirinya sebagai al-rabb atau al-murrabi, yakni 

sebagai pendidik, dan orang pertama kali dididik atau diberi 
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pengajaran oleh Allah SWT adalah Nabi Adaam as. Kisah Nabi 

Adam as sebagai manusia yang merintis proses pengajaran 

(ta‟lim) pada anak cucunya, seperti pengajaran tentang asma‟ 

(nama-nama) benda, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah 

SWT.` 

  Al-Qur‟an secara normatif juga mengungkapkan lima lima 

aspek dalam dimensi-dimensi kehidupan manusia, yang meliputi: 

1) Pendidikan menjaga agama (hifdz al-din), yang 

mampu menjaga eksisitensi agamanya; memahami 

dan melaksanakan ajaran agama secara konsekuen 

dan kinsisiten 

2) Pendidikan menjaga jiwa (hifdz al-nafs), yang 

memenuhi hak dan kelangsungan hidup diri sendiri 

dan masing-masing anggota masyarakat, karnanya 

perlu diterapkan hukum pidana islam bagi yang 

melanggarnya. 

3) Pendidikan menjaga akal pikiran (hifdz al-aql) yang 

menggunkan akal pikirannya untuk memahami tanda 

tanda kebesaran allah dan hukum-hukumnya dan 

menghindari diri dari perbuatanyang merusak diri dan 

akal pikirannya. 

4) Pendidikan menjaga keturunan (hifdz al-nash) yang 

mampu menjaga dan melestarikan generasi muslim 

yang tangguh dan berkualitas: menghidari perilku 

seks menyimpang seperti free sex, homoseksual, 

lesbian, sodomiyang merusak kehormatan manusia. 

5) Pendidikan menjaga harta benda dan kehormatan 

(hifdz al-mal wa al-„irdh) yang mampu 

mempertahankan hidup melalui pencarian rezeki yang 

halal: menjaga kehormatan diri dari pencurian , 

penipuan, perampokan, riba, dan perbuatan zalim 

lainnya.
23

 

 

 

 

                                                             
  23 Ibid h. 188-191  



19 

 

b. Al-sunnah  

 Al-sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi 

yang biasa dilakukan, atau jalan yang dilalui (al-thariqah 

al-maslukah) baik yang terpuji maupun tercela. 

 Adapun pengertian Al-sunnah  menurut para ahli 

hadis adalah segala sesuatu yang diidentikan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Berupa perkataan, perbuatan taqrir – 

nya,  ataupun selain dari itu. Termasuk sifat-sifat, keadaan, 

dan cita-cita (himmah) Nabi Muhammad SAW, yang belum 

tersampaikan.
24

 

As-Sunnah sebagai sumber pendidikan Islam, dapat 

dipahami dengan darinanalisi sebagai berikut : 

Pertama Nabi Muhammmad SAW . sebagai yang 

memproduksi hadis menyatakan dirinya sebagai guru. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la, 

bahwa suatu ketika Rasulllah SAW, masuk kedalam sebuah 

masjid yang didalamnya ada dua kelompok . kelompok 

pertama adalah mereka  yang tekun mengerjakan shalat, 

zikir, dan doa. Sedangkan kelompok yang satu lagi sedang 

berdiskusi dan mengkaji sebuah masalah Nabi Muhammad 

SAW, ternyata bergabung dengan kelompok yang sedang 

melkukan pengkajian dan beliau berkata: tuhan telah 

mengutus aku, sebagai guru (ba‟atsani rabbi mu‟alliman)
25

 

Firman Allah SWT:  

ُِّ ٱثََعَث فٍِ  ىَِّرٌٱ هُىَ  ٍِّ تِهِ  َِ  ۧۡۡلُ ٌۡ َءاََ  ِه ُۡ ٌۡ ََۡتيُىاْ َعيَ هُ ْۡ ٍِّ ٌۡ  ۦَزُصىَٗل  ُِه َوََُزمِّ

 ٌُ هُ َُ تَ ٱَوََُعيِّ ةَ ٱوَ  ۡىِنتَ  ََ ِٖ  ۡىِحۡن جُِ ٍُّ ٖو 
ِ قَۡجُو ىَفٍِ َضيَ  ٍِ   ١َوإُِ َمبُّىاْ 

  

2. Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf 

seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-

ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan 

mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan 

Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata, (QS. Al-jumu’ah : 2) 

                                                             
24 Ibid, h.191 
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Kedua Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya memiliki 

kompetensi professional ( pengetahuan yang mendalam dan 

luas  dalam ilmu agama dan ilmu lainnya) seperti 

psikology, sosial ekonomi, politik, hukum dan budaya, 

melainkan juga memiliki kompetensi kepribadian berupa 

sifat terpuji , kompetensi pedagogik (teaching skil) 

kemampuan dalam mendidik yang prima serta 

kompetensisosial berupa interaksi dan komunikasi dengan 

segala unsure masyarakat.hal ini menunjukan bahwa Nabi 

Muhammad SAW adalah seorang pendidik yang 

professional. 

Ketiga Nabi Muhammad SAW, sewaktu berada di mekkah 

pernah menyelenggarakan  pendidikan di Dar al-Arqam dan 

ditempat-tempat lain secara tertutup. Ketika berada di 

Madinah pernah menyelenggarakan pendidikan disebuah 

tempat khusus pada bagian masjid yang dikenal  dengan 

nama suffah. Usaha-usaha tersebut menggambarkan bahwa 

Nabi Muhammad SAW. Memiliki perhatian yang besar  

terhadap penyelenggaraan pendidikan. 

Keempat, sejarah mencatat, bahwa Nabi Muhammad SAW. 

Sebagai nabi yang paling berhasilmengemban risalah 

illahiah, yakni mengubah manusia dari jahiliah menjadi 

beradab , dari tersesat menjadi lurus, dari kegelapanmenuju 

terang benderang , dari kehancuran moral menjadi 

berakhlak mulia dan dari musyrik menjadi beratauhid. 

Keberhasilan initerkait erat dengan degan keberhasilannya 

dibidang pendidikan. 

Kelima, didalam teks atau matan hadis  Nabi Muhammad 

SAW, dapat dijumpai isyarat yang berkaitan dengan 

peendidikan dan pembelajaran. Misalnya Hadis  Nabi 

Muhammad SAW, yang mewajibkan kepada setiap muslim 

laki-laki dan perempuan untik menutut ilmu, masa sekarang 

dipopulerkan dengan “education for all”  menuntut ilmu 

mulai dari buaian sampai ke liang lahat, sekarang 

dipopulerkan dengan “ life long education” befitu juga 

hadis tentang menutut ilmu sampai ke negeri cina, 
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kewajiban mengajar bagi orang  yang berilmu, keharusan 

bagi guru mengajarkan dengan carabyang menyenangkan 

dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan: mempelajari ilmu 

dunia dan akhirat secara bersamaan , menyediakan tempat 

bagi kegiatan belajar mengajar, menggalang dana zakat, 

infak , wakaf dan sedekah jariyahuntuk menyediakan 

sarana dan prasarana pendidikan, memuliakan orang 

berilmu, dan hadis-hadis yang berhubungan dengan prinsip 

dasar tentang pendidikan.- 

 Prinsip menjadikan al-Qur‟an dan Sunnah sebagai 

dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai 

kebenaran dan keyakinan semata. Lebih jauh kebeneran itu 

juga sejalan dengan kebenaran yang dapat diterima oleh 

akal yang sehat dan buktisejarah. Dengan demikian 

barangkali wajar jika kebenaran itu kita kembalikan kepada 

pembuktian kebenaran pernyataan Allah SWT dalam al-

Qur‟an.
26

 

Firman Allah SWT:  

ىِلَ  تُ ٱ َذ  َِ  ۡىِنتَ  تَّقُِ َُ َتَۛ فُِِهَۛ هُٗدي ىِّۡي َۡ   ١ََل َز

2. Kitab[11] (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12], 

 

[11] Tuhan menamakan Al Quran dengan Al kitab yang di 

sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al Quran 

diperintahkan untuk ditulis. 

[12] Takwa Yaitu memelihara diri dari siksaan Allah 

dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan 

menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup 

diartikan dengan takut saja. 

3. Tujuan Dalam Pendidikan Islam 

  Tujuan maksudnya adalah sesuatu yang akan dicapai 

dengan melalui sebuah proses dan usaha.
27

 Oleh sebab itu, 

tujuan harus ada sebelum melangkah untuk mengerjakan 

                                                             
26 Ibid, h. 194 
27 Syarif Hidayahtullah, Metodelogi Pengajaran Agama Islam, 

(Jakarta:Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1998)h. 60 
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sesuatu. Jika pendidikan dipandang sebagai proses , maka 

proses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir. 

Oleh karna itu usaha yang tidak mempunyai tujuan tidaklah 

mempunyai apa-apa.   

  Dalam jurnal Al-Tadzkiyyah yang dituliskan oleh 

Miftahur Rohma dan Hairudin bahwasannya tujuan 

Pendidikan islam adalah untuk menumbuhkan pada 

kepribadian islam secara utuh melalui, latihan kejiwan, 

kecerdasan, penalaran, perasaan dan indera. Pendidikan Islam 

harus memfasilitasi pertumbuhan dalam semua asfeknya, baik 

aspek spiritual, intelektual,jasmaniah dan ruhaniah maupun 

bhwasannya baik secara perorangan maupunkelompok yang 

lebih luas.
28

 Islam melakukan proses pendidikan dengan 

melakukan pendekatan yang menyeluruh sehingga tidak ada 

yang terabaikan sedikitpun dari segi jasmani maupun rohani. 

Dengan pendidikan kualitas mental seseorang akan meningkat 

dengan segala proses yang dijalankan atas dasar fitrah yang 

diberikan oleh allah.  

  Berbicara tentang tujuan pendidikan erat kaitannya 

dengan tujuan hidup manusia . hal iitu disebabkan pendidikan 

merupakan alat yang digunakan manusia untuk memelihara 

kelanjutan hidupnya , baik sebagai individu maupun 

masyarakat.. oleh karna itu tujuan pendidikan harus diarahkan 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang sedang dihadapi.
29

 

seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Athiyah Al-

Abrasyi bahwatujuan utama pendidikan islam adalah 

pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup 

menghasilkan orang-orang yang bermoral, berjiwaaa bersih, 

pantang menyerah, bercita-cita tinggi dan berakhlak mulia, 

baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga mampu 

mengerti kewajiban masing-masing, dapat membedakan mana 

yang baik dan buruk, mampu menyusun skala prioritas, 

                                                             
28 Al-Tadzkiyyah, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 9, No 1 2018. 
29 Hasan langgulung, Manusia dan Pendidikan, (Jakarta: Husna Zikra, 

1995), hlm.147 
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menghindari perbuatan tercela, mengingat tuhan, dan 

mengetahui dalam setiap perbutan yang dilakukan.  

  Menurut Abu Ahmadi bahwa tujuan pendidikan islam 

memilki tahap-tahap yaitu: 

1) Tujuan Teringgi/Terakhir 

 Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami 

perubahan dan berlaku umum karena susuai dengan 

konsep ketuhanan yang  mengandung kebenaran mutlak 

dan universal . Tujua tertinggi tersebut disebut dalam satu 

istilah yang disebut “insan kamil” (manusia parpurna). 

Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan tertinggi atau 

terakhir ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup 

manusia,  dan perannya sebagai makhluk ciptaan  Allah . 

dengan demikian indikator dari insane kamil tersebut 

adalah  

a) Menjadi hamba allah 

b) Mengantarkan subjek didik menjadi khalifah 

Allah Fi al-Ardh yang mampu memakmurkan 

bumi dan melestariknnya lebih jauh lagi , 

mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya, sesuai 

dengan tujuan penciptaanya dan sebagai 

konsekuensi setelah menerima islam sebagai 

pedoman hidup. 

c) Untuk memperoleh kesejahteraan dan 

kebahagian hidup di dunia dan diakhirat, baik 

individu maupun masyarakat. 

2) Tujuan Umum  

a. Al-Abrasyi misalnya, dalam kajiannya tentang 

pendidikan islam telah menyimpulkan lima 

tujuan umum bagi pendidikan islam , yaitu: 

1. Untuk mengadakan pembentukan akhlak 

yang mulia 

2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan 

diakhirat  

3. Persiapan untuk mencari rezeki dan 

pemeliharaan manfaaat 
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4. Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar 

dan memuaskan keinginan tahu (curiosity), 

dan memungkinkan dia mengkaji ilmu demi 

ilmu itu sendiri 

5. menyiapkan pelajar dari segi professional, 

teknikal, supaya dapat menguasai profesi 

tertentu, dan keterampilan pekerjaan tertentu 

agar ia dapat mencari rezeki dalam 

memilihara hidup, dismping memelihara 

kerohanian dan keagaamaaan. 

b. Nahlawy, menunjukam empat tujuan umum dalam 

pendidikan islam, yaitu: 

1.  Pendidikan akal dan persiapan pikiran  

2. Menumbuhkan potensi-potensi dan bakat-

bakat asal pada  anak-anak 

3. Menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi 

generasi muda dan menddik mereka sebaik-

baiknya 

4. Berusaha ungtuk menyumbangkan segala 

potensi-potensidan bakat-bakat manusia. 

3) Tujuan Khusus 

   Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional 

tujuan tertinggi/terakhir dan tujuan umum (pendidikan 

islam). Tujuan khusus bersifat relatif sehingga 

dimungkinkan untuk diadakan perubahan dimana perlu 

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, selama tetap 

berpijak pada kerangka  tujuan tertinggi/terakhir dan 

umum  itu. Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan 

pada : 

a) Kultur dan cita-cita bangsa 

b) Minat, bakat, dan kesanggupan subyek didik  

c) Tuntutan situasi, kondisi pada kurun waktu 

tertentu 

4) Tujuan Sementara 

Menurut Zakiah Daradjat, tujuan sementara itu 

merupaakan tujuan yang akan dicapai setelah anak 
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didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang 

direncanakan dalam suatu kurikulum. 

 

  Kedisiplinan menjadi syarat utama dalam 

pembentukan kepribadian peserta didik. Untuk itu penanaman 

nilai yang mendasar dalam agama seperti islam , iman, ihsan, 

takwa, ikhls, tawakal, syukur dan harus disertai dengan 

pengahyatan yang sedalam-dalamnya terhadap makna ibadah 

yang bersifat ritual. Menurut pandangan islam sangat diwarnai 

dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran allah. Tujuan itu sangat 

dilandasi oleh nilai-nilai al-qur’an dan hadis seperti yang 

termaktub dalam rumusan yaitu menciptakan  pribadi-pribadi 

yang selalu bertakwa kepada allah, sekaligus mencapai 

kebahagian dunia dan akhirat.
30

 

4. Pendidik 

a. Pengertian Pendidik Secara Etimologi  

 Di dalam al-Qur‟an ditemukan beberapa kata yang 

menunjukkan kepada pengertian pendidik. 

1) Muallim adalah orang yang menguasai ilmu mampu 

mengembangkannya dan menjelaskan fungsinya 

dalam kehidupan, serta menjelaskan dimensi teoritis 

dan praktiksnya sekaligus. 

2) Murrabi, adalah pendidik yang mapu menyiapkan 

dan mengatur, mengelola, membina, memimpin, dan 

membimbing, dan mengembangkan potensinkreatif 

peserta didik, yang dapat mengelola, membina, 

memimpin, membimbing, dan mengembangkan 

potensi kreatif peserta didik , yang dapat digunakan 

bagi pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam 

yang berguna baginya. 

3) Mudarris, adalah pendidik yang mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis 

dan dinamis, mampu membelajarkan peserta didik  

                                                             
30 Hasan langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, 

(Bandung: Al-Ma’arif, 1980), h.8 
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dengan belajar mandiri, atau mempelancar 

pengalaman belajar dan menghasilkan warga belajar. 

4) Mursyid adalah pendidik yang menjadi sentral figure 

(al-uswat al-hasanat) bagi peserta didiknya, 

memiliki wibawa yang tinggi didepan peserta 

didiknya, mengamalkan ilmu secara konsisten, 

bertaqarub kepada allah, merasakan kelezatan dan 

manisnya iman terhadap allah swt.  pendidik yang 

didengarkan perkataannya, dikerjakan, perintahnya, 

dan diamalkan nasehat – nasehatnya tempat 

mengadukan segala persoalan yang dialami umat, 

serta menjadi konsultan bagi peserta didiknya. 

5) Muzzaki adalah pendidik yang bersifat hati-hati 

terhadap apa yang akan diperbuat, senantiasa 

mensucikan hatinya dengan cara menjauhi semua 

bentuk sifat-sifat mazmumah dan mengamalkan 

sifat-sifat mahmudah.  

6) Mukhlis adalah pendidik yang melaksanakan 

tugasnya dalam mendidik dan mengutamakan 

motivasi ibadah yang benar-benar ikhlas karna allah. 

b.  Pengertian Pendidik Secara Terminologi  

  Para pakar menggunakan rumusan yang berbeda 

tenntang pendidik  

1) Moh. Fadhil al-Djamili menyebutkan, bahwa 

pendidik adalah orang yang mengarahkan 

manusia kepada kehidupan yang baik sehingga 

terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan 

kemanusiannya sesuai dengan kemampuan dasar 

yang dimilki oleh manusia. 

2) Marimba mengartikan pendidik sebagai orang 

yang memikul pertanggungjawaban dalam 

mendidik manusia dewasa yang karna hak dan 

kewajibannya bertanggung jawab tentang 

pendidikan peserta didik. 

3) Sutan Imam Bernadib mengemukakan bahwa  

pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja 
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mempengaruhi orang lain untuk mencapai 

kedewasaan peserta didik. 

4) Zakiah Daradjat berpendapat bahwa pendidik 

adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan 

pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta 

didik. 

5) Ahmad Tafsir mengatakan bahwa pendidik dalam 

islam sama dengan teori barat, yaitu siapa saja 

yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

peserta didik. 

Di Indonesia pendidik disebut juga  guru yaitu “orang 

yang digurui dan ditiru”. Menurut  Hadari Nawawi  guru 

adalah orang-orang yang kerjanya mengajar atau 

memberikan pelajaran disekolah atau dikelas. Lebih 

Khusunya diartikan orang yang berkerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran, yang ikut bertanggung jawab 

dalam membentuk dan membimbing anak-anak mencapai 

kedewasaan masing-masing, baik kedewasaan jasmani dan 

rohani. 

Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No 20 Tahun 2003 dibedakan antara pendidik dan tenaga 

kepepndidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang  mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. sedangkan 

pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, 

instruktur, fasilitator, dan sebutan yang lain yang sesuai 

dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam 

penyelengaraan pendidkan.
31

 

c.  Jenis Pendidik  

Pendidik dalam pendidikan Islam ada beberapa 

macam.  

  

                                                             
31  Undang-Undang SISDIKNAS 2003 UU RI No 20 Tahun 2003  Bab I 

Pasal I point 5 dan 6 
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1) Allah SWT. 

  Dari berbagai ayat al-qur’an membicarakan 

tentang kedudukan allah sebagai pendidik, dapat 

dipahami dalam firman-firman yang 

diturunkannya kepada Nabi Muhammad Saw. 

Allah memilki pengetahuan yang amat luas. Ia 

juga sebagai pencipta. 

Firman Allah SWT: 

دُ ٱ َۡ ِ َزةِّ  ۡىَح َِ ٱّلِلَّ ُ َِ يَ   ١ ۡىَع 

Artinya: “ Segala pujian bagi allah rabb 

(mendidik dan membimbing bagi seluruh alam). 

(QS. Al-Fatihah : 2) 

2) Nabi Muhammad Saw 

 Nabi sendiri mengidentifikasikan dirinya 

sebagai mualim (pendidik). Nabi sebagai 

penerima wahyu al-Qur‟an yang bertugas 

menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada seluruh 

umat islam kemudian dilanjutkan dengan 

mengajarkan kepada manusia ajaran-ajaran 

tersebut. Hal ini pada intinya menegaskan bahwa 

kedudukan nabi sebagai pendidik ditunjuk 

langsung oleh allah swt. 

3) Orang Tua. 

 Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah 

orang tua, hal ini disebabkan karna secara lami 

anak-anakpada masa awal kehidupannya berada 

ditengah-tengah ayah dan ibunya. Dari merekalah 

anak mulai mengenal pendidikannya. Dasar 

pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan 

hidup banyak ttertanam sejak anak berada 

ditengah orang tuanya. 

 Al-Qur‟an menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh 

orang tua sebagai guru, yaitu memilki kesadaran 

tentang kebenaran yang diperoleh melalui ilmu dan 

rasio dapat bersyukur kepada Allah, suka menasehati 

anaknya agar tidak menyekutukan allah, dan 
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memerintahkan anaknya agar menjalankan perintah 

shalat, sabar dalam menghadapi penderitaan. Itulah 

sebabnya orang tua disebut “pendidik kudrati” yaitu 

pendidik yang telah diciptakan oleh allah qudratnya 

menjadi pendidik. 

4) Guru 

Pendidik dilembaga pendidikan persekolahan 

disebut dengan guru, yang meliputi guru madrasah atau 

sekolah sejak dari taman kanak-kanak, sekolah 

menengah, dan sampai dosen-dosen diperguruan tinggi, 

kiay dipondok pesantren, dan lain sebagainya. Namun 

guru bukan hanya menerima amanat dari orang tua 

untuk mendidik, melainkan juga dari setiap orang yang 

memerlukan bantuan untuk mendidiknya. Sebagai 

pemegang amanat , guru bertanggung jawab atas 

amanat yang diserahkan kepadanya. Allah SWT 

berfirman:  

 

 َُّ َ ٱ۞إِ ٌۡ أَُ  ّللَّ ُسُم ٍُ واْ ََۡأ تِ ٱتَُؤدُّ  َْ  ٍَ َِ  ۡۡلَ ُۡ تٌُ ثَ َۡ َٰٓ أَۡهيِهَب َوإَِذا َحَن  ً أَُ  ىَّْبسِ ٱإِىَ

ىاْ ثِ  َُ َُّ  ۡىَعۡدِه  ٱتَۡحُن َ ٱإِ ب ََِعظُُنٌ ثِهِ  ّللَّ ََّ َُّ  ٰٓۦَ  ِِّع َ ٱإِ ب ثَِصُٗسا  ّللَّ َُعَۢ َِ َُ َص   ٨٥َمب

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa’: 58) 

5. Peserta didik 

 Peserta didik adalah satu komponen dalam sistem 

pendidikan islam. Peserta didik merupakan “raw material” 

(bahan mentah) didalam proses transformasi yang disebut 

pendidikan. Peserta didik secara formal adalah orang yang 

sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik 

secara fisik maupun psikis, pertumbuhan dan perkembangan 

merupakan ciri dari seorang peserta didik yang butuh 
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bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut 

fisik, perkembangan yang menyangkut psikis. 

 Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No.20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasiona, peserta didik adalah  anggota  

masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui 

proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu.
32

   

a. Seorang penddik dalam mengajar membimbing perlu 

memperhatikan  kebutuhan murid  

Al-Qusy membagi kebutuhan manusia (peserta didik) dalam 

dua kebutuhan pokok yaitu: 

1) Kebutuhan Primer: yaitu kebutuhan jasmani, seperti 

minum dan makan,  

2) Kebutuhan Sekunder: yaitu kebutuhan ruhaniah . 

Selanjutnya ia membagi kebutuhan ruhaniah menjadi 

enam macam yaitu: 

1) Kebutuhan akan rasa kasih sayang  

2) Kebutuhan akan  rasa aman  

3) Kebutuhan akan rasa harga  

4) Kebutuhan akan rasa bebas 

5) Kebutuhan rasa sukses 

6) Kebutuhan akan suatu kekuatan pengendalian diri, 

seperti pengetahuan 

 Selanjutnya Law Head membagi kebutuhan manusia 

sebagai berikut: 

1) Kebutuhan jasmani seperti:makan, minum, 

kesehatan, bernafas, dan lain-lain. 

2) Kebutuhan ruhani, seperti kasih saying, rasa aman, 

penghargaan, belajar, menghubungkan diri dengan 

dunia, yang lebih luas (mengembangkan diri), 

mengaktualisasi dirinya sendiri, dan lain-lain. 

3) Kebutuhan yang menyangkut jasmani ruhani 

seperti, istirahat, rekreasi. 

4) Kebutuhan social seperti dapat diteima oleh 

teman-temanya secara wajar, supaya dapat 

                                                             
32 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (jakarta:  AMZAH, 2007), cet 3 
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diterima orang tua, guru-guru seperti kebutuhan 

untuk memperoleh prestasi dan posisi. 

5) Kebutuhan yang lebih tinggi sifatnya(biasanya 

dirasakan lebih akhir) merupakan tuntutan ruhani 

yang mendalam yatu kebutuhan untuk 

meningkatkan diri yaitu kebutuhan terhadap 

agama. 

b. Pengaruh lingkungan terghadap peserta didik  

1) Pengaruh Lingkungan Keluarga 

Orang tua adalah orang yang paling berpeluang 

mempengaruhi peserta didik. Hal itu dikarnakan 

merekalah yan paling awal bergaul dengan 

anaknya, paling dekat dalam berkomunikasi, dan 

paling banyak menyediakan waktu untuk anak, 

terutama ketiaka ia masih kecil. Tidak heran 

apabila orang tua memilki pengaruh yang besar 

dalam perkembangan anaknya. dalam jurnal Al-

Tadris, dalam ajaran islam secara sfesifik 

menegaskan tugas dan kewajiban orang tua 

terhadap anaknya “Akrimu auladakum wa 

ahsimu adabakum” (artinya: Muliakanlah anak 

keturunanmu dan didiklah mereka dengan 

sebaik-baiknya).
33

 

2) Pengaruh Teman 

 Teman sangat berarti bagi setiap manusia, 

dari anak-anak sampai orangtua, baik kali-kali 

maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang 

miskin, baik orang-orang baik maupun orang-

orang yang tidak baik, semuanya membutuhkan 

teman. Rasanya kebahagian ini tidak lengkap 

apabila tidak memilki teman. Teman itu bervariasi. 

Kadang-kadang teman membawa berkah, 

rezeki,dan kebahagian. Akan tetapi, perlu juga 

hati-hati karena banyak juga orang yang rusak, 

bahkan sengsara, karena teman. Dengan demikian 

                                                             
 33 Al-Tadris, Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Volume 1, No. 1 2016. 
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teman ada yang baik dan ada pula yang jelek. 

Teman yang baik inilah yang diidam-idamkan 

karena ia mendatngkan kebaikan. Sebaliknya 

teman yang jelek perlu dihindari karena sering 

membawa malapetaka. Teman sangat berpengaruh 

dalam kehidupan seseorang . ada orang yang jelek 

berubah menjaadi baik setelah berteman dengan 

orang baik. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang 

yang pada awalnya bai, tetapi kemudianberubah 

menjadi jelek setelah bergaul dengan teman yang 

jelek. 

6. Metode Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam 

a. Pengertian Metode 

  Secara etimologi, metode dalam bahasa arab dikenal 

dengan istilah Thariqah yang berarti langkah-langkah 

strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka 

metode itu harus diwujudkan dalam proses pendidikan 

dalam rangka mengembangkan sikap mental dan 

kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran 

dengan mudah, efektif dan dapat dicerna dengan baik. 

Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan guru dalam membelajarkan peserta didik 

saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

Para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut: 

1) Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode 

adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

2) Abd. Al-Rahman Ghunaimah mendefinisikan bahwa 

metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai 

tujuan pengajaran. 

3) Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode 

mengajar adalah cara yang paling tepat dan cepat 

dalam mengajarkan mata pelajaran. 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa metode adalah seperangkat cara dan 
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jalan yang digunakan  dalam proses pembelajaran agar 

peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau 

menguasai mata pelajaran. 

b. Metode Mengajar dalam Pendidikan Islam 

1) Metode Ceramah adalah, suatu cara pengajian atau 

penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan 

oleh pendidik kepada pesrta didik. 

2) Metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar 

dimana seorang guru mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran 

yang telah diajarkan atau bacaan yang telah meek 

abaca. 

3) Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian 

bahan pembelajaran dimana pendidik memberikan 

kesempatan kepada peserta didik/ membicarakan dan 

menganalisissecara ilmiah guna mengumpulkan 

pendapat , membuat kesimpulan atau menyusun 

berbagai alternative pemecahan atas suatu masalah 

4) Metode pemberian tugas ialah suatu cara mengajar 

dimana seoraang guru memberikan tugas-tugas 

tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil tersebut 

diperiksa oleh guru da murid mempertanggung 

jawabkannya. 

5) Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar 

dimana guru mempertunjukkan tentang proses 

sesuatu, atau pelaksanaan sesuatu sedangkan murid 

memperhatikannya. 

6) Metode kerja kelompok adalah suatu cara mengajar 

dimana guru membagi murid-muridnya ke dalam 

kelompok belajar tertentu dan setiap kelompok diberi 

tugas. 

7) Metode kisah ialah suatu cara mengajar dimana guru 

memberikan materi pelajaran melalui kisah atau 

cerita. 
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8) Metode amsal yaitu suatu cara mengajar, dimana 

guru menyampaikan materi pembelajaran dengan 

membuat/ melalui contoh atau perumpamaan. 

9) Metode targhib dan tarhib adalah cara mengajar 

dimana guru memberikan materi pembelajaran dengan 

menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan 

hukuman terhadap keburukan agar pesrta didik 

melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. 

7. Kurikulum Pendidikan Islam 

a. Pengertian Kurikulum 

 Secara etimologis , kurikulum berasal dari bahasa 

yunani, yaitu curir yang artinya pelari dan curare yang 

berarti tempat berpacu . jadi istilah kurikulum berasal dari 

dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang 

mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh 

oleh pelari dari garis start sampai garis finish.34 

 Dalam bahasa arab, kata kurikulum biasa 

diungkapkan dengan munhaj yang berarti jalan yang terang 

yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan.  

Sedangkan kurikulum pendidikan (manhaj- al-dirash) 

dalam kamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan 

dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan 

dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. 

Para ahli telah banyak mendefinisikan kurikulum 

diantaranya. 

a) Crow and Crow mendefinisikan kurikulum adalah 

rancangan pengajaran atau sejumlah mata 

pelajaran yang disusun secara sistematis untuk 

menyelesaikan suatu program untuk memperoleh 

ijasah. 

b) M.Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh 

bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses 

kependidikan dalam suatu sistem institusional 

pendidikan. 

                                                             
34 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis  Psikologi 

Pendidikan, (Jakarta:  Pustaka Al-Husna, 1986), hal.176 
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c)  Zakiah Daradjat memandang kurikulum sebagai 

suatu program yang direncanakan dalam bidang 

pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai 

sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. 

d) Dr. Addamardasyi Sarhan dan Dr. Munir Kamil 

yang disetir oleh Al-Syaibani, bahwa kurikulum 

adalah sejumlah pengalaman pendidikan , 

kebudayaaan , sosial, dan olahraga dan kesenian 

yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya 

didalam dan diluar sekolah dengan maksud 

menolong untuk berkembang menyeluruh dalam 

segala segi dan merubah tingkah laku mereka 

sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. 

  Dengan demikian pengertian kurikulum dalam 

pandangan modern merupakan program pendidikan yang 

disediakan oleh sekolah yang tidak hanyase atas bidang studi 

dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi segala 

sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan 

pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan mutu 

kehidupannya yang pelaksanaanya bukan saja disekolah 

tetapi juga diluar sekolah. 

 Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan islam , 

maka kuruikulum berfungsi sebagai pedoman yang 

digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta 

didiknya ke arah tujuan tertinggi Pendidikan Islam melalui 

akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap . 

dalam hal ini proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses 

yang dapat dilakukan secara serampangan, tetapi hendaknya 

mengacu kepada konseptualisasi paripurna (insane kamil) 

yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam 

kurikulum pendidikan islam. Dalam perkembangan 

selanjutnya pengertia kurikulum tidak hanya terbatas pada 

program pendidikan namun juga dapat diartikan menurut 

fungsinya. 
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1) Kurikulum sebagai program studi  

 Pengertiannya adalah seperangkat mata pelajaran 

yang mampu dipelajari oleh peserta didik disekolah 

atau diinstansi pendidikan lainnya. 

2)  Kurikulum sebagagai Konten 

Pengertiannya adalah data atau informasi yang tertera 

dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data 

atau informasi lainnya yang memungkinkan 

timbulnya belajar. 

3) Kurikulum sebagai kegiatan berencana. 

Pengertiannya adalah kegiatan yang direncanakan 

tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara 

bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan hasil yang 

baik. 

4) Kurikulum sebagai hasil belajar 

 Pengertiannya adalah seperangkat tujuan yang utuh 

untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa 

menspesifikasikan cara-cara yang dituju untuk 

memperoleh hasil-hasil itu, atau seperangkat hasil 

belajar yang direncanakan dan inginkan. 

5) Kurikulum sebagai reproduksi cultural 

Pengertiannya adalah transfer dan refleksi butir-butir 

kebudayaaan masyarakat, agar dimiliki dan dipahami 

anak-anak generasi muda masyarakat tersebut 

6) Kurikulum sebagai pengalaman belajar 

 Pengertiannya adalah keseluruhan pengalaman belajar 

yang direncanakan dibawah pimpinan sekolah. 

7) Kurikulum sebagai produksi 

Pengertiannya adalah seperangkat tugas yang harus 

dilakukan untuk mencapai hasil ditetapkan terlebih 

dahulu. 

b. Komponen Kurikulum 

 Menurut Hasan Langgulung ada 4 komponen utama 

kurikulum yaitu: 

1) Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 

pendidikan itu. Dengan lebih tegas lagi orang 
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yang bagaimana yang ingin kita bentuk 

dengan kurikulum tersebut. 

2) Pengetahuan (knowledge), informasi-

informasi, data-data, aktifitis –aktifitas dan 

pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk 

kurikulum itu. Bagian inilah yang disebut 

mata pelajaran. 

3) Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai 

oleh guru-guru untuk mengajar dan 

memotivasi murid untuk membawa mereka 

ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum.  

4) Metode dan cara penilaian yang 

dipergunakan dalam mengukur dan menilai 

kurikulum dan hasil proses pendidikan yang 

direncanakan kurikulum dan hasil proses 

pendidikan yang direncanakan kurikulum 

tersebut. 

Menurut penulis komponen kurikulum itu 

meliputi: 

a) Tujuan, yang ingin dicapai meliputi:  

(1) Tujuan Akhir  

(2) Tujuan Umum  

(3) Tujuan Khusus 

(4) Tujuan Sementara 

Di dalam kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) Seorang pendidik 

harus pula dapat merumuskan kompetensi 

yang ingin dicapai, yaitu : 

(1) standard kompetensi  

(2) kompetensi dasar 

(3) indikator kompetensi. 

   Setiap tujuan tersebut minimal ada tiga domain, 

yaitu setiap domain kogntif, afektif, dan psikomotor: 

setiap tujuan tidak tercapai dengan baik jika salah satu 

domain diatas terabaikan. Bahkan dalam pendidikan 

Islam domain afektif (sikap beragama) lebih utama dari 
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yang lainnya. Disisi lain tujuan pendidikan islam 

sebenarnya bersifat universal bukan hanya nasional, 

karna konsep pendidikan islam adalah theosentris, 

dimana masalah kemanusiaan ada didalamnya sedangkan 

pendidikan non Islam (sekuler) bersifat antroposentris. 

 b. isi kurikulum 

  Berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Materi tersebut disusun ke dalam silabus, dan dalam 

mengaplikasikannya dicantumkan pula dalam Satuan 

Acara Perkuliahan dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Setiap materi tersebut harus jelas 

scope dan sequencenya. 

 c. Media (sarana prasarana) 

  Media sebagai sarana perantara dalam pembelajaran 

untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik. Media tersebut berupa benda 

(materil) dan bukan benda (non materil). 

 d. Strategi  

  Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta 

teknik mengajar yang digunakan. Dalam strategi 

termasuk juga komponen penunjang lainnya seperti: (1) 

sistem administrasi, (2) pelayanan BK, (3) Remedial, (4) 

pengayaan, dan sebagainya. 

 e. Proses Pembelajaran  

  Komponen ini sangat penting, sebab diharapkan 

melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan 

tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator 

keberhasilan pelaksanaan kurikulu. proses pembelajaran 

dituntut sarana pembelajaraan yang kondusif, sehingga 

memungkinkan dan mendorong kreativitas peserta didik 

dengan bantuan pendidik. 

 f. Evaluasi 

  Dengan evaluasi (penilaian) dapat diketahui tercapai 

atau tidaknya tujuan atau kompetensi yang telah 

dirumuskan. 
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c. Dasar Kurikulum Pendidikan islam 

1) Dasar Agama, dalam arti segalasistem yang ada 

dalam masyarakat termasuk pendidikan , harus 

meletakan dasar falsafah, tujuan dan kurikulumnya 

pada dasar agama Islam dengan segala asfeknya. 

2) Dasar Falsafah, dasar ini memberikan pedoman bagi 

tujuan pendidikan islam secara filosopis sehingga 

tujuan, isi dan organisasi yang mengandung suatu 

kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-

nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran. 

3) Dasar Psikologis, dasar ini memberikan landasan 

dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan 

ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik, sesuai 

dengan tahap kematangan dan bakatnya, 

memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan 

perseoranganantara satu peserta didik denga  yang 

lainnya. 

4) Dasar Sosial , dasar ini memberikan gambaran bagi 

kurikulum pendidikan  Islam yang tercermin pada 

dasar social yang mengandung cirri-ciri masyarakat  

islam dan kebudayaannya. 

5) Dasar Organisatoris, dasar ini memberikan landasan 

dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta 

penyajiannya dalam proses pembelajaran .
35

 

d. Prinsip-Prinsip Penyusunan Kurikulum 

1) Prinsip berasaskan islam termasuk ajaran dan nilai-

nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan 

kurikulum, termasuk falsafah, tujuan-tujuan, 

kandungan-kandungan, metode mengajar, cara-cara 

perlakuan, dan hubungan-hubungan yang berlaku 

dalam lembaga-lembaga pendidikan harus 

berdasarkan pada agama dan akhlak islam. 

2) Prinsip mengarah kepada tujuan yang dirumuskan 

sebelumnya . 

                                                             
35 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 

2002),h.242 
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3) Prinsip integritas antara mata pelajaran, 

pengalaman-pengalaman, dan aktiviti yang  

terkandung di dalam kurikulum, begitu pula dengan 

pertautan antara kandungan kurikulum dengan 

kebutuhan murid juga kebutuhan masyarakat 

4) Prinsip Relevansi adalah adanya kesesuaian 

pendidikan dengan lingkungan murid, relevansi 

kehidupan masa sekarang dan akan dating, relevansi 

dengan tuntutan pekerjaan. 

5) Prinsip Fleksibelitas, adalah tempat ruang gerak 

yang memberikan sedikit kebebasan dalam 

bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibelitas 

pemilihan program pendidikan maupun dalam 

mengembangkan  program pengajaran. 

6) Prinsip Integritas adalah kurikulum tersebut dapat 

menghasilkan manusia seutuhnya, manusia yang 

mampu mengintegrasikan antara fakultas dzikir dan 

fakultas piker, serta manusia yang dapat 

menyelaraskan struktur kehidupan dunia dan 

struktur kehidupan akhirat. 

7) Prinsip Efesiensi, adalah agar kurikulum dapat 

mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber 

lain secara cermat, tepat, memadai, dan dapat 

memenuhu harapan. 

8) Prinsip Kontuinitas dan kemitraan adalah bagaimana 

susunan kurikum yang terdiri dari bagian yang 

berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum 

lainnya, baik secara vertkal (penjenjangan, tahapan) 

maupun secara horizontal . 

9) Prinsip individulitas adalah bagaiman kurikulum 

memperhatikan perbedaan pembawaan dan 

lingkungan anak pada umumnya yang meliputi 

seluruh asfek pribadi anak didik, seperti perbedaan 

jasmani, watak intelegensi, bakat serta kelebihan dan 

kekurangannya. 
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10) Prinsip kesamaan memperoleh kesempatan, dan 

demokratis adalah bagaimana kurikulum dapat 

memberdayakan semua pesrta didik memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat 

diutamakan . seluruh pesrta didik/ santri dan 

berbagai kelompok seperti kelompokyang kurang 

beruntung secara ekonomi dan social yang 

memerlukan bantuan khusus, berbakat, dan unggul 

berhak menerima pendidikan yang sesuai dengan 

kemampuan dan kecepatannya. 

11)  Prinsip kedinamisan , adalah agar kurikulum itu 

tidak statis, tetapi dapat mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan perubahan social. 

12)  Prinsip keseimbangan, adalah bagaimana kurikulum 

dapat mengembangkan sikap potensi pesrta didik 

secara harmonis. 

13)  Prinsip Efektifitas, adalah agar kurikulum dapat 

menunjang efektifitas guru yang mengajar dan 

pesrta didik yang belajar. 

 e. Orientasi Kurikulum Pendidikan Islam 

1) Orientasi pelestarian nilai  

 Dalam pandangan islam , nilai terbagi atas 

dua macam yaitu: nilai yangturun dari Allah Swt 

yang disebut dengan nilai ilahiyah dan nilai yang 

tumbuh dan berkembang dari peradaban  manusia itu 

sendiri yang disebut dengan nilai insaniah . kedua 

nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma 

atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan 

melembaga pada masyarakat yang mendukungnya 

.tugas kurikulum selanjutnya adalah menciptakan 

situasi-situasi dan program tertentu untuk mencapai 

pelestarian tersebut. 

2) Orientasi pada peserta didik 

  Orientasi ini memberikan kompas pada 

kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik 

yang disesuaikan dengan bakat, bakat dan minat dan 
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potensi yang dimilkinya, serta kebutuhan peserta 

didik. Orientasi ini diarahkan kepada pembinaan tiga 

dimensi peserta didiknya. 

a) Dimensi kepribadian sebagai manusia , yaitu 

kemampuan untuk menjaga integritas antara 

sikap, tingkah laku etiket dan moralitas 

b) Dimensi produktivitas yang menyangkut apa 

yang dihasilkan anak didik dalam jumlah yang 

lebih banyak kualitas yang lebih baik setelah ia 

menamatkan pendidikannnya. 

c) Dimensi kreativitas yang menyangkut 

kemampuan anak didik untuk berpikir dan 

berbuat dan berbuat , menciptakan sesuatu yang 

berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. 

3) Orientasi pada masa depan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Kemajuan suatu zaman ditandai oleh kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk-

produk yang dihasilkannnya. Hampir semua 

kehidupan dewasa ini tidak lepas dan keterlibatan  

IPTEK , mulai dari kehidupan yang paling 

sederhana sampai kehidupan dan peradaban yang 

paling tinggi dengan IPTEK, masalah yang rumit 

menjadi lebih mudah, masalah yang tidak berguna 

menjadi lebih berguna, masalah yang usang 

kemudian dibumbui  dengan produk IPTEK 

menjadi lebih menarik. 

4) Orientasi pada sosial demand 

  Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang 

ditandai munculnya berbagai peradaban dan 

kebudayaaan sehingga masyarakat tersebut 

mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat 

walaupun perkembangan itu tidak mencapai pada 

titik ulminasi. Hal ini karena kehidupan adalah 

berkembang, tanpa perkembangan berarti tidak ada 

kehidupan. 
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8. Pendidikan Islam Era Kontemporer 

a) Pengertian Pendidkan Islam Era Kontemporer 

    Pendidikan Islam Kontemporer adalah sebuah 

sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam 

bersumber pada Al-Qur’an, Al sunnah dan hasil Ijtihad 

para pakar pendidikan islam yang berorientasi kekinian 

selaras dengan kemajuan Ilmu dan teknologi modern serta 

kebutuhan dan tuntuttan masyarakat modern. Pemikiran 

Hasan Langgulung tentang pendidikan Islam kontemporer 

dapat ditelaah dari tiga asfek yaitu, diantaranya: pertama, 

perkembangan potensi individu. Adanaya sebuah proses 

belajaryang merupakan gejala dari pendidikan , dalam 

pandangan Hasan Langgulung adalah proses penggarapan 

potensi hidup sebanyak – banyaknya. Didalam diri 

manusia menyimpan banyak potensi yang perlu 

diwujudkan atau diaktualisasi dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

b) Kerangka Manajemen Sistem Pendidikan Islam 

Kontemporer 

1. Visi 

  Dalam kurun waktu tertentu mampu menciptakan 

sistem pendidikan yang unggu dan pari purna dalam 

segala aspek hidup dan kehidupan berpribadi, 

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

2. Misi 

a.  Menyelenggarakan sistem pendidikan islam yang up 

to date 

b.  Membangun lembaga pendidikan yang representative 

Islami 

c.  Menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, cerdas, berketrampilan, berwawasan 

regional, nasional, internasional yang berkepribadian 

muslim paripurna.  

d.  Menghasilkan out come yang siap pakai, memiliki 

daya saing hebat, berwawasan luas dan kepribadian 

muslim paripurna,. 
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