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ABSTRAK 

       Srkipsi ini mengangkat metode pendidikan islam Abdurrahman An-

Nahlawi dalam kitabnya yang berjudul Ushulu Al-Tarbiyah Islamiyah Fil 

Baiti Wal Madrasati Wal Mujtama dan relevansinya terhadap pendidikan 

islam kontemporer. Ada dua masalah yang di angkat dalam penelitian skripsi 

ini, yaitu bagaimana metode pendidikan  agama islam dalam kitab Ushulu 

Al-Tarbiyah Al- Islamiyah Fil Baiti Wal Madrasati Wal Mujtama 

Abdurrahman An-Nahlawi dan bagaimana relevansinya di zaman 

kontemporer. 

       Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif deskriptif 

dan analisisnya menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu penelitian 

yang menghasilkan informasi berupa catatan data deskriptif yang terdapat di 

dalam teks yang di teliti. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam kitab yang berjudul 

“Ushulu Al-Tarbiyah Islamiyah Fil Baiti Wal Madrasati Wal Mujtama” 

menawarkan beberapa metode yang dapat di gunakan oleh para peserta didik 

dalam suatu proses pembelajaran, yaitu Metode Hiwar, Metode Kisah, 

Metode Perumpamaan, Metode Keteladanan, Metode Latihan dan 

Pengamalan, Metode Ibrah dan Mauidhah, Metode Targhib dan Tarhib.  

Metode Hiwar dapat melatih peserta didik untuk dapat berbicara dalam suatu 

forum ilmiah. Metode kisah mampu menyingkap dan memahami serta 

meresapkannya kedalam jiwa, mengugah penghayatanya serta 

merealisasikannya dalam prilaku sehari-hari. Metode Perumpamaan mampu 

menciptakan motivasi yang menggerakan aspek emosi dan mental untuk 

berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Metode Keteladanan mendorong  

pendidik untuk selalu berbuat baik karena akan di contoh oleh peserta didik 

dan dengan memberi contoh yang baik maka peserta didik akan meniru 

terhadap apa yang lakukan orang tua maupun pendidik. Metode Latihan dan 

Pengamalan menambah ketepatan serta kecepatan pelakasanaan dan 

penggunaan metode ini dapat mengugah akhlaq yang baik pada jiwa siswa 

sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih istiqamah dan bahagia karena 

merasakan dirinya sukses dalam perbuatan dan pekerjaanya. Metode Ibrah 

dan Mauidhah dapat mengambil intisari yang benar dari ibrah kisah yang di 

sampaikan dan mengingatkan berbagai makna, kesan yang membangkitkan 

perasaan, motivasi untuk segera beramal shaleh, menaati perintah allah dan 

menjauhi larangannya, karena metode di sampaikan secara. Metode Targhib 

dan Tarhib menanamkan keimanan dan aqidah yang benar di dalam jiwa ana-

anak agar kita dapat menjanjikan (targhib) surga kepada mereka dan 

mengancam (tarhib) mereka dengan azab allah. Metode pendidikan islam 

yang di tawarkan dalam kitab Ushulu Al-Tarbiyah Islamiyah Fil Baiti Wal 

Madrasati Wal Mujtama karya Abdurrahman An-Nahlawi masih kontekstual 

dan  relevan untuk diterapkan dalam proses pemebelajaran di sekolah atau 

madrasah di zaman kontemporer ini. 
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MOTTO 

 

ا اِلَْيِه اْلَىِسْيلَةَ َوَجاِهُدْوا فِْي َسبِْيلِٖه لََعلَُّكمْ  َ َواْبتَُغْىٰٓ ََ ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُىا اتَّقُىا ّللّاٰ ْى ُُ لِ ْْ   تُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 

Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, 
dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung”. 

 (QS. Al-Mā`idah: 35).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Depag RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014). Hlm 560 

https://www.marja.id/quran/5/35
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

  

 Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas dan mempermudah dalam memahami penelitian 

ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan 

adanya penegasan judul ini diharapkan tidak menimbulkan 

kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa 

istilah yang digunakan, disamping itu, langkah ini juga 

merupakan salah satu penekanan terhadap masalah yang akan 

dibahas dalam judul “Metode Pendidikan Islam dalam Kitab 

Ushulu Al Tarbiyah Al Islamiyah Fil Baiti Wal Madrasati 

Wal Mujtama karya Abdurrahman An-Nahlawi dan 

relevansinya terhadap Pendidikan Islam Kontemporer.”, maka 

dapat diuraikan beberapa istilah yang berkaitan antara lain 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Metode 

 Metode merupakan cara kerja yang mempunyai sistem 

dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk 

mencapai sebuah tujuan tertentu.
1
 

2. Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan agama islam yaitu bimbingan jasmani, rohani 

berdasarkan hukum-hukum agama islam atau sistem 

pendidikan yang islami, yakni pendidikan yang dipahami  dan 

dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai 

foundamental yang terkandung  dalam sumbernya yaitu 

Alquran dan Hadits.
2
 

                                                             
1 KBBI “Pengertian Metode” 
2 Nur Unbiyati. “Dasar-dasar Pendidikan Islam”.Semarang : PT. 

PUSTAKA RIZKI PUTRA. 2022. h. 16 
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3.   Ushulu Al Tarbiyah  Islamiyah Wa Asalibuha Fil Baiti 

Wal Madrasati Wal Mujtama 

 

Lewat buku ini Abdurrahman An-Nahlawi ,mencoba 

mentengadahkan ciri khas, tujuan, sistem, dan metode yang 

dimiliki pendidikan islam dengan yang dimiliki pendidikan 

barat, penyusunan buku ini dilatar belakangi karena sistem 

pendidikan dunia yang didasarkan atas asa idealis dan 

ideologis yang menyimpang dari fitrah  yang lurus serta 

logika yang sehat yang bisa dipakai di dunia barat, buku ini 

diselesaikan pada 9 Dzulhijjah 1398 h sekitar tahun 1977 m. 

 

3. Abdurahman An-Nahlawi  

 Nama lengkap beliau adalah Abdurrahaman Abdul Karim 

Utsman Muhammad Al-Arqawasi An-Nahlawi, beliau 

dilahirkan disebuah daerah yang bernama Nahlawa kota 

Madina, Saudi Arabia, pada tanggal 7 safar 1396 H/ 1876 M. 

Beliau adalah seorang tokoh muslim yang mengembangkan 

teori-teori pendidikan yang di dasarkan pada Al-Quran dan 

Sunnah Rasul. 

4. Pendidikan Islam Kontemporer 

 Pendidikan islam kontemporer yang dimaksud disini 

yaitu merujuk car-cara pendekatan dalam penyampaian materi 

pembelajaran, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran saat ini atau zaman ini. 

 Berdasarkan penegasan judul yang terdapat dalam skripsi 

ini, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dari skripsi ini yaitu studi mengenai metode pendidikan agama 

yang di perkenalkan Abdurrahman An-Nahlawi dalam kitab 

karyanya yang bejudul Ushulu Al-Tarbiyah Al- Islamiyah Fil 

Baiti Wal Madrasati Wal Mujtama dan dilihat dari 

relevansinya dengan pendidikan islam kontemporer atau 

pendidikan islam masa kini 
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B. Latar Belakang Masalah  

 Peran pendidikan Islam tidak akan pernah pupus oleh 

perubahan zaman. Ia akan senantiasa hidup dan eksis dalam 

mengawal jalannya kehidupan manusia sampai kepada puncak 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Di tengah perubahan zaman 

seperti ini, pendidikan Islam tetap dibutuhkan untuk 

membentengi umat dari berbagai pengaruh luar yang 

cenderung negatif. Hal ini dapat dipahami karena era 

modernitas merupakan era di mana semua informasi, berita 

dan segala hal dapat diakses dengan mudah oleh setiap 

individu lewat internet, baik yang positif maupun yang 

negatif, baik oleh golongan tua maupun muda, baik oleh 

pejabat maupun oleh rakyat biasa. Dibukanya informasi 

secara global dan luas serta bebas diakses oleh siapa pun 

tanpa terkecuali ini dapat menimbulkan masalah, yakni 

banyak di antara mereka yang terkena pengaruh negatif 

bahkan terpapar paham radikal yang menjadikan mereka 

ektrimis. Hal tersebut dipersiapkan untuk menghadapi 

berbagai tantangan global dan daya saing bangsa serta 

pengaruh-pengaruh negatif lainnya. 

 Pendidikan merupakan proses sikap seseorang atau 

kelompok dalam mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan atau perbuatan mendidik, dengan 

pendidikan maka bisa memanusiakan manusia dengan 

derajatnya, sehingga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, 

oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, 

maka para praktisi perlu melakukan berbagai inovasi untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran. 

 

 Pembinaan, pengembangan dan bimbingam yang di 

lakukan bentuk kegiatan pendidikan harus tepat arahnya, 

yakni kegiatan pendidikan tersebut harus dapat menjadi 

sarana perealisasian idealisme pendidikan islam, 

mengaplikasian syariat Allah melalui ibadah kepadanya serta 

mewujudkan segala hal yang bersumber dari knseosi islam 
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tentang alam semesta, kehidupan, manusia, dan tanggung 

jawab. 

 

 Lebih lanjut, harus ada unsur yang menopang tegaknya 

pendidikan islam tersebut. Pertama harus ada usaha yang 

berupa bimbingan bagi pengembangan potensi jasmani dan 

rohani dididik secara berimbang. Kedua usaha tersebut 

didasarkan atas ajaran islam, yang para ulama sepakat 

menetapkan sumbernya berupa Al-Quran, Hadist, Ijma dan 

Qiyas. Ketiga, usaha tersebut bertujuan agar memiliki 

kepribadian utama menurut ukuran Islam (kepribadian 

muslim).
3
 

 

 Kehadiran Islam memberikan warna pada pendidikan 

yang ada pada saat ini. Bahkan, Islam juga memiliki konsep 

terkait pendidikan yang dapat diintegrasikan dengan tujuan 

pendidikan yang ada saat ini yaitu untuk membantu 

tercapainya suatu tujuan pendidikan dengan baik dan 

sempurna. Pendidikan dalam Islam mengacu kepada term al-

Tarbiyah4, al-Ta‟lim5, dan al-Ta‟dib6. Ketiga istilah di atas, 

memiliki latar belakang makna yang sama, yakni terkait 

dengan pendidikan, hanya saja ada suatu batasan tertentu dari 

masing-masing istilah di atas, sehingga ada perbedaan dari 

sisi keluasan makna. 

 

 Salah satu cara memperoleh cakrawala pengetahuan 

mengenai apa dan bagaimana pendidikan Islam serta 

kontribusinya dalam membangun peradaban dunia, maka kita 

harus „menengok‟ pemikiran para tokoh pendidikan Islam 

baik dalam negeri maupun luar negeri (dunia). 

Mengembangkan dan memajukan pendidikan Islam tidak bisa 

dilakukan dengan hanya sekedar uji coba secara personal, 

namun dibutuhkan model, desain dan bentuk dari pemikiran 

seorang tokoh pendidikan. Di tangan merekalah dunia 

                                                             
3 Imam Bawani, Segi-segi Pendidikan Islam,( Surabaya:Usana Offset 

Printing, 1987), hal. 122 
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pendidikan Islam telah berkembang dan maju. Oleh karena 

itu, senarai pemikiran, pandangan dan kerja nyata yang 

mereka lakukan patut untuk diresapi, dipahami kemudian 

diaplikasikan di lingkungan pendidikan Islam. Hal ini 

dilakukan untuk mencari model-sistem pendidikan Islam yang 

ideal demi kemajuan peradaban Islam di tengah 

membuncahnya arus modernitas 

 

 Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah: 

“suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi 

peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam 

yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di 

dunia dan memetik hasilnya di akhirat”.
4
 

  

 Begitupun menurut Ahmad Tafsir yang berpendapat 

pendidikan Islam adalah: “bimbingan yang diberikan 

seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara 

maksimal sesuai ajaran Islam”.
5
 

  

 Maka dari itu pendidikan Islam dapat disimpulkan 

sebagai suatu proses pemberian bimbingan dan pengajaran 

kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas 

potensi spritual, intelektual, kepribadian dan keterampilan 

peserta didik sebagai bentuk penyiapan kehidupan ke depan 

berdasarkan ajaran Islam, dengan demikian pendidikan Islam 

berperan dalam meningkatkan kualitas kepribadian, 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang terpadu 

dalam ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. 

 

 Arti dan makna pendidikan di atas, memuat pesan akan 

pentingnya pendidikan Islam dan relevannya pendidikan 

Islam dengan pendidikan yang ada sampai saat ini, bahkan 

beberapa tokoh pendidikan Islam banyak yang membuat 

                                                             
4 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, 

(Bandung: al-Ma‟arif, 1980) h. 94.   
5 Ahmad Tafsir, Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 

h. 32   
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karya terkait pendidikan baik di abad klasik maupun modern 

seperti Ibnu Sina, Imam Ghazali, Ibnu Jama‟ah, Ibnu 

Khaldun, „Abdurrahmân An-Nahlawî, Muhammad Iqbal, Kh. 

Asy‟ari, Zakiah Daradjat dan masih banyak lagi, baik tokoh 

Islam periode klasik maupun modern, karya-karya tersebut 

berpondasi pada ajaran Islam, khususnya al-Qur‟an dan al-

Sunnah, di samping itu, munculnya karya-karya tersebut yang 

menandakan bahwa para tokoh pendidikan di atas memiliki 

semangat dan konsensus yang sama akan pentingnya 

pendidikan bagi manusia, regulasi pendidikan Indonesia juga 

terlihat menggunakan nilai-nilai keislaman dalam 

merumuskan suatu tujuan pendidikan. 

 

 Untuk berkembangnya 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 demokratis serta 

bertanggung jawab”.
6
 maka tujuan tersebut sejalan dengan 

tujuan pendidikan Islam, salah satu dari beberapa ahli seperti 

Imam Ghazali menyebutkan, bahwa tujuan pendidikan Islam 

adalah membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan 

diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.
7
 lebih dalam lagi menurut Muhammad Athiyah al-

Abrasyi bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu membangun 

kesempurnaan akhlak, peduli terhadap keseimbangan dunia 

dan akhirat, perhatian terhadap manfaat kompetensi yang 

dipelajari, menumbuhkan sikap semangat dalam pendidikan 

dan menyiapkan profesi atau bidang tertentu, dan industri 

untuk mencari rezeki.
8
  

nilai-nilai dari tujuan pendidikan tersebut saling menguatkan 

dari berbagai aspek, baik aspek afektif, kognitif maupun 

                                                             
6 Undang-Undang Republik Indonesia, Sitem Pendidikan Nasional, Nomor 

20 Tahun 2003, Pasal 3   
7 Zainuddin dalam Miftahur Rohman & Hairuddin, “Konsep Tujuan 

Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural”, Jurnal Pendidikan 

Islam, Vol. 9, No. I, 2018, h. 25   
8 Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Al-Tarbiyah Al-Islȃmiyah wa 

Falȃsafatuhȃ, (tt.p.: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.t), h. 22-   24.   
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psikomor, bahkan, dituntut adanya keseimbangan dari 

berbagai aspek-aspek tersebut, hal ini menandakan bahwa 

pendidikan islam tidak saja melihat dari sisi kebahagiaan di 

dunia atau di akhirat saja, melainkan keduanya harus dicapai 

dengan baik dan optimal, tentunya dalam ketercapain tujuan 

tersebut dibutuhkan suatu proses yang efektif dan efisien, 

sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik, 

maka tentunya agar tujuan  mulia dari pendidikan tersebut 

bisa tercapai dengan baik dan sempurna baik dari sisi afektif, 

kognitif, maupun psikomotor, maka pendidikan tersebut harus 

berdasarkan pada proses yang mengutamakan kualitas dari 

suatu pendidikan dan pembelajaran, oleh karenanya 

dibutuhkan cara atau metode yang dapat merealisasikan 

proses pendidikan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai 

secara optimal. Sehingga peserta didik dapat mengembangkan 

potensi yang dimilikinya dengan baik. 

 

 Dalam pemilihan teknik atau metode pembelajaran 

memang memerlukan keahlian tersendiri. Oleh sebab itu, para 

pendidik dituntut untuk pandai memilih dan mempergunakan 

teknik atau metode yang akan dipergunakannya, metode 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam kerja nyata, agar tujuan bisa tercapai secara 

optimal, maka dari itu, metode yang digunakan oleh guru 

harus mampu menumbuhkan berbagai kegiatan belajar bagi 

siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar. Sesungguhnya 

proses belajar merupakan proses interaksi edukatif antara guru 

yang mampu menciptakan suasana belajar dan siswa memberi 

respons terhadap usaha guru tersebut. 

 Peran metode yang mengantarkan kepada tercapainya 

tujuan pembelajaran dan pendidikan, menjadikan metode 

sebagai bagian yang vital dalam proses pembelajaran dan 

pendidikan ,menurut Wina Sanjaya, metode adalah: “upaya 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 
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optimal atau juga bisa diartikan sebagai cara yang dapat 

digunakan untuk melaksanakan strategi”.
9
 

 Terdapat beragam metode pendidikan islam yang di 

kemukakan oleh para ahli membuat banyaknya ragam dan 

opsi dalam memilih metode yang menjadi acuan serta menjadi 

prioritas yang tentunya berdasarkan pertimbangan dan kajian 

atas objek yang akan di kaji atau di hadapi serta tujuan yang 

hendak di capai, filosofi dan nilai presius serta prestisius yang 

terdapat dalam sebuah metode bisa menjadi acuan utama 

pemelihan metode itu, jika dikatakan dengan fokus kajian 

keislaman terutama dalam bidang pendidikan islam maka 

metode pendidikan islam kiranya menjadi solusi, karenaa 

mempelajari islam dengan cara islam, memahami islam 

dengan cara islam dan mengamalkan ajaran islam dengan cara 

islam pula. 

Dunia pendidikan Islam saat ini harus siap berkompetisi 

untuk menghadapi derasnya arus globalisasi, namun 

terkadang, umat Islam belum siap untuk menghadapi 

perjumpaan dengan peradaban global, disebabkan sifat 

tertutup dengan dunia luar dan adanya sifat defensif yang 

berlebihan. Akibatnya sistem pengajaran cenderung 

mengedepankan ranah kognitif, sehingga metode pembeoan 

menjalar dan berkembang. Praktik pendidikan semacam ini 

berefek pada kurang berkembangnya ranah afektif dan 

psikomotor dalam suatu pembelajaran. 

 

Dilihat dari sisi yang lain, realitas pendidikan Islam 

akhir-akhir ini secara berangsur-angsur mulai terlihat 

kemajuannya. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam 

dengan beberapa model yang ditawarkan menjadi bukti nyata 

kemajuan pendidikan Islam, melalui lembaga pendidikan 

pesantren yang tersebar hingga ke seluruh pelosok pedesaan 

di Indonesia, pendidikan Islam telah mengembangkan 

                                                             
9 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 126 
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pendidikan seumur hidup, perlu disadari bersama bahwa 

pendidikan Islam bukan hanya sekedar transfer of knowledge, 

melainkan lebih kepada penataan suatu sistem atas fondasi 

keimanan dan kesalehan, suatu sitem yang terkait langsung 

dengan Tuhan (Salim 

dan Kurniawan. 

Pada abad pertengahan, telah muncul tokoh-tokoh besar 

yang berkontribusi besar tehadap perkembangan dunia 

pendidikan, di antaranya adalah Abdurrahman An-Nahlawi, 

beliau adalah salah seorang cendikiwan yang berasal dari 

Islam, keunikan sosok beliau telah berhasil memunculkan 

pemikiran pendidikan yang istimewa dan praktis, pahit manis 

kehidupan yang dilaluinya semakin mematangkan gagasan-

gagasan pendidikan yang dihasilkannya menujun horizon baru 

pemikiran pendidikan Islam, dalam karya monumentalnya 

yang berjudul “Ushulu Al Tarbiyah Al Islamiyah Fil Baiti 

Wal Madrasati Wal Mujtama” karya Abdurrahman An-

Nahlawi, beliau menguraikan secara gamblang mengenai 

pendidikan Islam yang mencakup metode pengajarannya, cara 

memperoleh dan berbagai dimensinya, serta segala aspek 

yang berkaitan dengannya, oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian terhadap metode pendidikan yang ditawarkan oleh 

Abdurrahman An-Nahlawi dan relevansinya terhadap 

pendidikan islam kontemporer. 

  

C. Rumusan Masalah 

  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis 

paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

 

1. Metode-metode pendidikan islam apa saja dalam kitab 

Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Asalibuha karya 

Abdurrahman An Nahlawi? 
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2. Bagaimana relevansinya metode-metode pendidikan islam 

dalam kitab Ushulu Al Tarbiyah Islamiyah Fil Baiti Wal 

Madrasati Wal Mujtama karya Abdurrahman An-Nahlawi 

terhadap pendidikan islam kontemporer?  

 

D. Tujuan Penelitian 

 

     Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Mengetahui metode-metode pendidikan islam dalam kitab 

Ushulut Tarbiyatil Islamiyah wa Asalibuha karya 

Abdurrahman An Nahlawi. 

 

2. Mengetahui relevansi metode-metode pendidikan islam 

dalam kitab Ushulu Al Tarbiyah  Islamiyah Fil Baiti Wal 

Madrasati Wal Mujtama karya Abdurrahman An-Nahlawi 

terhadap m pendidikan islam kontemporer. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  

 Manfaat dari penelitian ini di harapkan penelitian ini 

dapat bermanfaat baik itu dari segi aspek teoritis maupun 

praktis. 

 

1. Aspek Teoritis 

 

a) Menambah wawasan keilmuaan tentang metode 

pendidikan islam dalam kitab Ushulut Tarbiyatil 

wa Asalibuha karya Abdurrahman An-Nahlawi  

 

b) Menambahkan perbendaharaan penelitian yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif 

mengenai metode pendidikan yang dapat dijadikan 

masukan bagi problematika pendidikan saat ini. 
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2. Aspek Praktis 

 

a) Menambahkan khasanah pengetahuan Islam bagi 

pembaca dan khalayak ramai, khususnya dalam 

bidang kajian pendidikan islam 

 

b) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan bagi guru-guru PAI dalam 

menjalankan proses pembelajaran. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

 

 Study pemikiran Abdurrahman An Nahlawi yang di tulis 

dalam bentuk skripsi yang saya jadikan kajian pustaka dalam 

penulisan skripsi penulis antara lain sebagai berikut : 

 

1. Konsep Tripusat Pendidikan Islam Menurut Abdurrahman 

An Nahlawi dan Relevansinya Terhadap Pembentukan 

Kepribadian Anak  Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 

2014. Skripsi ini yang ditulis oleh Lisna Khusnida Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta
10

. Menjelaskan tentang adanya 

relevansinya yang terdapat pada lingkungan pendidikan 

yakni keluarga masyarakat dan sekolah terhadap 

kepribadian anak dengan mengarahkan, memelihara fitrah 

anak dengan tanggung jawab dan amar ma‟ruf nahi 

munkar. 

2. Pembentukan Karakter Melalui Metode Hiwar (Telaah 

Metode Pendidikan Islam Abdurrahman An Nahlawi, 

Yogyakarta;UIN Sunan Kalijaga, 2017, Skripsi yang 

ditulis oleh Laili Rahmawati Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

                                                             
10 Lisna Khusnida,”Konsep Tripusat Pendidikan Islam Menurut 

Abdurrahman An Nahlawi dan Relevansinya Terhadap Pembentukan 
Kepribadian Anak”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan(UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2014). 
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Yogyakarta
11

. Menjelaskan tentang macam macam 

metode hiwar menurut Abdurrahman An Nahlawi dan 

peran masing masing jenis metode hiwar terhadap 

pembentukan karakter, diantaranya: religius, jujur, 

toleransi, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai 

prestasi, bersahabat, komunikatif, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

3. Metode Dalam Pendidikan Islam (Analisis Perbandingan 

Pemikiran Al-Ghazali Dan Abdurrahman Al-Nahlawi, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 

2010. Tesis yang di tulis oleh Enny Novianty, yang 

menganalisis metode pendidikan islam pemikiran Al-

Ghazali dan Abdurrahman An-Nahlawi. 

4. Metode Pendidikan Islam Khalifah Abu Bakar Dan 

Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Kontemporer, 

UIN Raden Intan Lampung. Skripsi yang disusun oleh 

Muhammad Paliyan Kurniawan. Skripsi ini mengangkat 

metode pendidikan agama Islam khalifah Abu Bakar dan 

relevansinya dengan pendidikan Islam kontemporer, 

penelitian ini yaitu untuk mengungkap metode pendidikan 

agama Islam yang dikenalkan Abu Bakar dan 

relevansinya di zaman kontemporer. 

 

G. Metode Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian penulis termasuk penelitian kepustakaan 

(Libary Research) Penelitian kepustakaan adalah penelitian 

yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustkaan), baik berupa buku,catatan,maupun laporan hasil 

dari penelitian terdahulu.
12

 Peneliti berhadapan dengan 

                                                             
11Laili Rahmawati, Pembentukan Karakter Melalui Metode Hiwar (Telaah 

Metode Pendidikan Islam Abdurrahman An Nahlawi, Skripsi, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 
12 Etta Mamang Sangaji, Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis 

Dalam Penelitian(Yogyakarta:CV.offset,2010),hal.28 
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berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang 

sedang diteliti. Penelitian ini menghasilkan tentang gaya 

bahasa buku,tata tulis, ilustrasi, tata warna ilustrasi dan 

sebagainya. Kegiatan penelitian ini dilakukan dnegan 

menghimpun data dari berbagai literatur, baik diperpustakaan 

maupun tempat-tempat lain, literatur yang digunakan tidak 

terbatas hanya pada buku, tetapi dapat juga berupa bahan-

bahan dokumentasi, majalah-majalah,koran dan lain-lainnya, 

dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, 

dalil, prinsip, gagasan, dan lain-lain yang dapat dipergunakan 

untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diselidiki, 

berdasarkan sumber data tersebut, penelitian ini juga di sebut 

penelitian dokumentasi (dokumentary risearch).
13

 

2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, menurut Nana Syaodih, penelitian kualtatif adalah 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, pristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran individual, serta secara 

individual maupun kelompok. 

 Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif, yaitu inkuiri naturalistik, etnografi, intreksionis 

simbolik, perspektif ke dalam, etnometodologi, the chivago 

school, fenomenologis, studi kasus, interpretatif, ekologis, dan 

deskriptif. Pada metode ini peneliti menggunakan metode 

deskriptif, yaitu usaha pencarian fakta dengan interpretasi 

yang tepat dan metode ini bertujuan untuk memulai deskripsi, 

yaitu gambaran secara sintesis, aktual dan akurat. 

 Pada pendekatan dan metode yang penulis ambil, penulis 

berusaha menggambarkan/mendeskripsikan dan menganalisis 

metode-metode pendidikan islam dalam kitab Ushulu Al 

                                                             
13 I Made Wirata, Metode Penelitian Sosial 

Ekonomi,(Yogyakarta:Andi,2006),hal. 150 
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Tarbiyah Al Islamiyah Fil Baiti Wal Madrasati Wal Mujtama 

karya Abdurrahman An nahlawi. 

3. Prosedur Penelitian 

 

a) Teknik Pegumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipilih oleh penulis ialah 

dengan metode dokumentasi mengingat jenis penelitian 

berdasarkan datanya termasuk penelitian kualitatif, 

dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpulan data 

apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari 

dokumen, seperti: buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya.
14

 

 Dalam sumber lain disebut pula dengan metode analisis 

dokumen. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan 

data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen dengan 

menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, dalam arti sempit dokumen berarti barang-

barang atau benda-benda tertulis, sedangkan dalam arti yang 

lebih luas, dokumen bukan hanya berwujud tulisan saja, tetapi 

dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan 

simbo-simbol lainnya.
15

 

b) Sumber Data 

 

1) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui prantara). Sumber 

penelitian prtimer diperoleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini 

subjek(orang) secara individu maupun kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, 

                                                             
14 Etta Mamang Sangaji, Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis 

Dalam Penelitian(Yogyakarta:CV.offset,2010),hal.48 
15 Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen 

Penelitian,(Yogyakartaa Pustaka Pelajar,2012),hal.. 49-50 
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dan hasil pengujian.
16

 Data primer yang menjadi bahan 

penelitian adalah bukunya kitab karya Syeckh Abdurrahman 

An Nahlawi yang berjudul,‟Ushulut Al-Tarbiyah Islamiyah 

wa Asalibiha Fill Baiti Wal Madrasati wal Mujtama 

Terjemahan oleh Drs Herry Noer Ali 

 

2) Data Sekunder 

 Sumber data sekunder merupakan karya-karya lain baik 

berupa buku maupun beberapa dokumen lainnya yang relevan 

dengan penulisan skripsi ini dan masih berkaitan dengan 

pembahasan penelitian skripsi ini. Adapun sumber data 

sekunder tersebut antara lain: 

a) Jamaludin, dkk, Pembelajaran Perspektif Islam, 

Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015. 

 

b) Tobroni, Pendidikan Islam Pradigma Teologis, 

Filosofis dan Spiritualitas, Malang : 

UMM Press, 2008. 

 

c) Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi 

Pendidikan Islam, Jakarta : Ciputat Press, 2002. 

 

d) Shihabbudin, Pendidikan Islam di rumah, sekolah dan 

Masyarakat.Jakarta :Gema Insani Press,1996 

 

e) Ramayulis,Ilmu Pendidikan Islam,Jakarta;Kalam 

Mulia, 2002 

 

f) Zakiyah Derajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, 

Jakarta:PT.Bumi Aksara,2000 

 

  

                                                             
16 Etta Mamang Sangaji, Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis 

Dalam Penelitian(Yogyakarta:CV.offset,2010),hal.17 
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3.   Meode Analisis Data 

 Analisis data berati mencoba memahami makna data. 

Dalam definisi lain analisis data adalah proses penghimpunan 

atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan 

tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang 

bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan,dan mendukung, 

pembuatan keputuasan. Analisis data mempunyai banyak 

variasi pendekatan, teknik yang digunakan dan nama atau 

sebutan bergantung pada tujuan dan bidang ilmu yang 

terkait.
17

 

 Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan 

pemikiran logis analisis dengan logika, induksi, deduksi, 

analogi komparasi dan sejenisnya.
18

 Analisis non statistika 

cocok untuk data dekskriptif atau textular. Data deskriptif 

sering hanya di analisis menurut isinya dan oleh karena itu 

analisis macam ini juga di sebut analisis isi (content 

anaysis).
19

 adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 

dalam media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk 

menganalisis semua bentuk data-data baik buku, jurnal, 

artikel, berita dan lain-lain. Dengan menggunakan metode 

analisi isi dapat memperoleh suatu hasil atau pemahaman 

terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan. Analisis inilah 

yang menjadi teknik analisis data penelitian penulis. 

H. Sistematika Pembahasan 

 

 Pembahasan dalam skripsi yang ditulis di sistematisi 

dalam lima bab pokok hal ini untuk mempermudah proses 

analisis dalam skripsi dan memperindah segi estetika 

penulisan, antara : 

                                                             
17 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian,(Yogyakarta:Graha 

Ilmu,2010), hal.253 
18 I Made Wirata, Metode Penelitian Sosial 

Ekonomi,(Yogyakarta:Andi,2006),hal. 260 
19 Ibid.,hal. 260 



 

 

17 

 

Bab I  : Merupakan proposal dari skripsi yang ditulis 

yang di dalamnya terdapat pembahasan 

tentang pendahuluan yang meliputi, latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

 

Bab II  : Membahas tentang isi dari landasan teori 

yang meliputi, penengertian metode 

perumpamaan, pengertian pendidikan agama 

islam, dan dasar pendidikan islam 

 

Bab III  : Membahas tentang profil Abdurrahman  An- 

Nahlawi, karya dan dinamika kehidupannya. 

 

Bab IV  : Membahas tentang Metode Pendidikan Islam 

dalam kitab Ushulu Al-Tarbiyah Islamiyah 

Wa Asalibuha Fil Baiti Wal Madrasati Wal 

Mujtama karya Abdurrahman An-Nahlawi 

dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam 

Kontemporer. 

 

Bab V  : Berisi Kesimpulan dan Saran Tentang 

Penelitian Penulis 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

 

 Pendidikan agama terdiri dari dua kata yaitu pendidikan 

dan agama. Pendidikan (paedagogie) secara etimologi berasal 

dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “pais”, yang artinya 

anak, dan “again” diterjemahkan membimbing, Istilah 

pendidikan (paedagogie) yang artinya bimbingan yang 

diberikan pada anak.  

 

 Dari pengertian istilah diatas, pendidikan sebagai usaha 

yang dapat dilakukan orang dewasa dalam pergaulannya 

dengan anak-anak untuk membimbing atau memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan atau 

dengan kata lain, pendidikan ialah “bimbingan yang diberikan 

dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam 

pertumbuhannya, baik secara jasmani maupun rohani agar 

berguna bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Sementara itu 

pengertian agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

“ kepercayaan kepada tuhan (dewa dan sebagainya) dengan 

ajaran kebaktian dan kewajibankewajiban yang bertalian 

dengan kepercayaan itu. 

 Bila kita melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, 

maka kita harus melihat kepada kata arab karena ajaran islam 

itu di turunkan dalam bahasa tersebut, kata pendidikan yang 

umum kita gunakan sekarang dalam bahsa arabnya adalah 

tarbiyah, dengan kata kerja rabba, kata pengajaran dalam 

bahasa arabnya adalah ta‟lim dengan kata kerjanya allama, 

pendidikan dan pengajaran dalam bahasa arabnya  tarbiyah wa 
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ta‟lim, sedangkan pendidikan agama islam dalam bahasa 

arabnya adalah tarbiya islamiyah.
20

 

 Secara terminologi islam berasal dari bahasa arab, kata 

asal (fiil madhi), salima yang artinya selamat, dari kata asal 

salima itu lalu dibentuk kata aslama artinya ,memeliharakan 

dalam keadaan selamat sentosa, dan berati juga menyerahkan 

diri, tunduk, patuh, dan taat, kata aslama menjadi pokok kata 

islam, mengandung pula segala arti yang terkandung dalam 

arti pokoknya, karena itu semua agama terdahulu yang 

melakukan atau menuju aslama dinamakan islam menurut 

hakikatnya, berarti orang telah menyerahkan diri dan patuh 

kepada Allah SWT. Dengan melakukan aslama orang akan 

terjamin keselamatan dunia dan akhirat.
21

 

 Dilihat dari sudut pandang kita tentang islam yang 

berbeda beda, istilah pendidikan islam tersebut dapat 

dipahami sebagai 1) pendidikan menurut islam, 2) pendidikan 

dalam islam, dan 3) pendidikan agama islam. Arti pendidikan 

itu sendiri juga menimbulkan berbagai macam pandangan, 

termasuk bagaimana pendidikan harus diselenggarakan dan 

metode seperti apa yang harus di pakai. 

 Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, 

karena manusia di saat dilahirkan tidak me ngetahui 

sesuatu apapun, namun di sisi lain manusia memiliki potensi 

dasar (fitrah) yang harus dikembangkan sampai batas 

maksimal, menurut Hasan Langgalung potensi dasar tersebut 

berjumlah sebanyak sifat-sifat tuhan yang terangkum dalam 

asma al husna yaitu 99 sifat, pendidikan merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan 

manusia, bagaimanapun sederhana komunitas manusia 

memerlukan pendidikan, maka dalam pengertian umum 

kehidupan dan komunitas tersebut akan ditentukan oleh 

                                                             
20 Zaliyah Derajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:PT.Bumi 

Aksara,2002),hal,25 
21 H.Isngadi, Islamologi Populer,(Surabaya:PT Bina Ilmu,2000),hal.70 



 

 

21 

aktifitas pendidikan di dalamnya sebab pendidikan secara 

alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.
22

 

 Sedangkan pengertian pendidikan agama Islam 

sebagaimana yang diungkapkan Sahiluan A. Nasir yaitu : 

“Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha yang sistrematis 

dan fragmatis dalam bimbingan anak didik yang beragama 

Islam dengan cara sedemikian rupa, sehingga ajaran-ajaran 

Islam itu benarbenar menjiwai, menjadi bagian yang integral 

dalam dirinya. Yakni ajaran Islam itu benar-benar dipahami, 

diyakini kebenarannya, diamalkan menjadi pedoman 

hidupnya, 

 Pendidikan Agama islam merupakan pilar utama dalam 

upaya mencetak generasi bangsa indonesia yang beriman, 

bertaqwa dan berakhlakul karimah sehingga perlu ada suatu 

sistem yang mengatur pola pendidikan agama yang sesuai 

bagi masyarakat, khususnya rakyat indonesia, pendidikan 

agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik 

dalam mengajarkan agamanya, yang dilaksanakan sekurang 

kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, 

jenjang,dan jenis pendidikan. 

 

 Pendidikan Agama islam adalah upaya mendidik ajaran 

islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap 

hidup seseorang, pendidikan agama islam merupakan usaha 

sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapakan peserta 

didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran 

islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihann 

yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah di 

tetapakan, sehingga makna pendidikan agama islam bukan 

disematkan pada nama mata pelajaran semata, namun 

memiliki pengertian yang lebih luas, Suradi menerangkan 

bahwa pendidikan agama islam tidak hanya mengantarkan 

manusia untuk menguasai ajaran islam, tetapi yang terpenting 

                                                             
22 Ramayulis,Ilmu Pendidikan Islam,{Jakarta;Kalam Mulia, 2002), hl.102 
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adalah bagaimana manusia dapat mengamalkan ajaran – 

ajaran agama islam dalam kehidupan sehari – hari.
23

 

 

2. Dasar Pendidikan Agama Islam 

 Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan 

kepribadian muslim, maka pendidikan islam memerlukan asas 

atau dasar-dasar yang dijadikan landasan kerja. Dengan ini 

memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang telah 

diperogramkan. Dalam konteks ini, dasar menjadi acuan 

pendidikan islam hendaknya merupakan sumber nilai 

kebenaran dan kekuatan yang dapat mengahantarkan peserta 

didik ke arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu dasar 

yang terpenting pendidikan islam adalah Al Quran dan 

Sunnah Rasullah (hadits). 

a) Al-Qur‟an 

 Al-Qur‟an adalah kitab suci umat agama islam, al quran 

di wahyukan Allah SWT, kepada nabi Muhammad SAW, 

dengan perantara malaikat jibril, al quran di wahyukan kepada 

nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat manusia 

sekaligus penyempurnaan ajaran agama sebelumnya.
24

 

 Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang telah di wahyukan-

Nya kepada Nabi Muhammad SAW bagi seluruh umat 

manusia, Ia merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, 

baik itu pendidikan kemasyarakat (sosial), moral (akhlak), 

maupun spiritual (karohanian), serta material (kejasmanian) 

dan alam semesta, oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan 

islam harus mengacu pada sumber yang termuat dalam Al-

quran, dengan berpegangan kepada nilai-nilai Al-quran 

terutama dalam pelaksanaan pendidikan islam akan mampu 

                                                             
23 Rizki dan Utien,Pelaksanaan Ekstrakulikuler Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah,Jurnal Of Reserch and of Islamic Education. Vol. 2, No. 1, 2019 
24Jasa Ungguh Muliawan, Ilmu Pendidikan Islam : Studi Kasus Terhadap 

Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam, 

(Jakarta :PT, Raja Grafindo Pesrsada, 2015), hal 16. 
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mengarahkan dan mengahantarkan manusia bersifat dinamis, 

kreatif, serta mampu mencapai sesensi nilai-nilai „ubudiyah 

pada khaliqnya.
25

 

 Islam adalah agama yang membawa misi umatnya 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, Al-Quran 

merupakan landasan paling dasar yang dijadikan acuan dasar 

hukum tentang pendidikan agama islam. Firman Allah dalam 

Al-Quran dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 : 

ٍْ َعهٍَق ﴿٢﴾  ٌَ ِي ََسا اْقَسْأ تِاْسِى َزتَِّك انَِّر٘ َخهََق ﴿١﴾ َخهََق اْْلِ

ٌَ َيا  ََسا َزتَُّك اْْلَْكَسُو ﴿٣﴾ انَِّر٘ َعهََّى تِ اْنقَهَِى ﴿٤﴾ َعهََّى اْْلِ َٔ اْقَسْأ 

 ﴿٥﴾ نَْى َْٚعهَىْ 

 

Artinya :“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu 

yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan tuhanmulah yang maha 

pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara 

kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahui. 

 Ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa (seolah-

olah) tuhan berkata, hendaklah manusia meyakini akan 

adanya tuhan pencipta manusia (dari segumpal darah). 

Selanjutnya, untuk memperkukuh keyakinannya dan 

memeliharanya agar tidak luntur, hendaklah melaksanakan 

pendidikan dan pengajaran. 

 Bahkan tidak hanya itu, Allah juga memberikan bahan 

(materi/pendidkan) agar manusia hidup sempurna di dunia 

dan selamat hingga akhirat. Allah SWT berfirman QS. Al-

Baqarah ayat 31: 

 

                                                             
25 Samsul Nizar, Penghantar Dasar-dasar Pemikiran Islam, (Jakarta : 

Media Pratama, 2001), hlm 96 
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َا ثُىَّ  ۤاَء ُكهَّٓ ًَ َعهََّى ٰاَدَو اْْلَْس َٔ  ْٙ َِ ْٕ ِثـ ُ
َْْۢ ى َِكِح فَقَاَل اَ

ۤ
ٰه ًَ َعَسَضُْٓى َعهَٗ اْن

 ٍَ ْٛ ُْرُْى ٰصِدقِ ٌْ ُك ِء اِ ُٰٓؤَْلۤ ْٰ ۤاِء  ًَ  تِاَْس

Artinya : “Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada 

para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku 

nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!”. 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk memahami 

segala sesuatu belum cukup kalau hanya memahami apa, 

bagaimana serta manfaat benda itu, tetapi harus memahami 

sampai ke akhirat dari benda itu.
26

 

 Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa dalam 

pendidikan agama islam harus menggunakan Al-Quran 

sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori 

pendidikan islam. 

b) As-Sunnah 

 As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun 

pengakuan rasul Allah SWT, yang dimaksud dengan 

pengakuan ini ialah kejadian atau perbuatan orang lain yang 

diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian 

atau perbuatan itu berjalan. 

 Oleh karena itu, Rasulullah menjadi teladan yang harus di 

ikuti, baik dalam ucapan, perbuatan maupun taqrirnya. Dalam 

keteladanan Rasulullah mengandung nilai-nilai dan dasar-

dasar pendidikan yang sangat berarti.
27

 Sunnah merupakan 

sumber ajaran kedua sesudah Al Quran. Seperti  Al Quran, 

Sunnah juga berisi aqidah dan syariah, sunnah berisi petunjuk 

(pedoman) untuk kemashalatan hidup manusia dalam segala 

aspeknya, untuk membina umat manusia menjadi manusia 

                                                             
26 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid 1, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 

h, 23 
27 Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, 

(Cet.1 : Jakarta:Gema Insani Press,1996), h.10 
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seutuhnya atau muslim yang bertaqwa, untuk itu Rasulullah 

menjadi guru dan pendidik utama. 

 Telah diketahui bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW 

salah satunya untuk memperbaiki moral atau akhlaq manusia, 

sebagaimana sabdanya :” Sesunguhnya aku di utus tiada lain 

adalah untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia.”(HR.Al-

Baihaqi). 

 Disamping penjelasan Al-Quran yang menetapkan Al 

Quran sebagai dasar pendidikan, jua terlihat dari beberapa 

sunnah Rasulullah berikut, Rasulullah bersabda : “Dari Ali 

Bin Abi Thalib RA berkata Rasulullah SAW bersabda :”Aku 

tinggalkan untuk kamu dua perkara, jika kalian berpegang 

teguh dengan keduanya niscaya kalian tidak akan pernah 

tersesat kedua perkara itu adalah kita Allah dan Sunnah 

Nabinya”,(HR.Malik) 

 As Sunnah sebagai dasar atau sumber pendidikan islam, 

dapat dipahami dari analisis sebagai berikut: 

1) Nabi Muhammad saw sebagai yang memproduksi hadist 

menyatakan dirinya sebagai guru. Firman Allah dalam al 

quran surah Al-Jumu‟ah ayat 2 : 

 

 ّّٖ رِ ٰٚ ْى ٰا ِٓ ْٛ ا َعهَ ْٕ ُُْْٓى َْٚرهُ ْلا يِّ ْٕ ٍَ َزُس ّّٖٛ ْ٘ تََعَث فِٗ اْْلُيِّ َٕ انَِّر ُْ

 ًَ اْنِحْك َٔ ُُٓى اْنِكٰرَة  ًُ َُٚعهِّ َٔ ْى  ِٓ ْٛ َُٚصكِّ َٔ ْٙ ٍْ قَْثُم نَفِ ا ِي ْٕ ٌْ َكاَُ اِ َٔ حَ 

  ٍٍ ْٛ ثِ  َضٰهٍم يُّ

 Artinya :”Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada 

kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang 

membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan 

(jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan 

Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-

benar dalam kesesatan yang nyata”. 
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 Ayat tersebut menginformasikan bahwa di antara fungsi 

nabi Muhammad Saw, adalah membacakan ayat Al Quran, 

mensucikan kepribadian pengikutnya serta mengajarkan al 

quran dan hikmah. Fungsi yang demikian itu juga sangat 

terkait dengan kegiatan dan pengajaran. 

2) Nabi Muhammad Saw, tidak hanya memiliki kopetensi 

profesional(pengetahuan yang mendalam dan luas dalam 

ilmu agama dan ilmu lainnya), seperti psikologi, sosial, 

ekonomi, politik, hukum dan budaya, melainkan juga 

memiliki kopetensi kepribadian berupa sifat terpuji, 

seperti kopetensi sosial berupa interaksi dan komunikasi 

dengan segala unsur masyarakat. Hal ini menunjukan 

bahwa nabi Muhammad saw adalah seorang pendidik 

yang profesional. 

 

3) Sejarah mencatat bahwa nabi Muhammad sebagai nabi 

yang paling berhasil mengemban risalah ilahiah, yakni 

mengubah manusia dari jahiliyah menjadi beradab, dan 

tersesat menjadi lurus dari kegelapan menuju terang 

benderang, dari kehancuran moral menjadi berakhlaq 

mulia, dan dari musyrik menjadi bertauhid, keberhasilan 

ini terkait erat dengan keberhasilannya dalam bidang 

pendidikan.
28

 

 Dari disini dapat dilihat bagaimana posisi dan fungsi 

hadits nabi sebagai sumber pendidikan islam yang utama 

setelah Al Quran. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi 

ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan 

nabi dari pesan-pesan ilahiah yang terdapat dalam Al Quran 

maupun yang terdapat dalam Hadist. Dalam dunia pendidikan 

sunnah memiliki dua faedah yang sangat besar, yaitu : 

a. Menjelaskan sistem pendidikan islam yang terdapat dalam 

Al quran atau menerangkan hal-hal yang terdapat 

didalamnya. 

                                                             
2822Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta:Kalam Mulia,2015),hal.192 
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b. Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan 

Rasulullah SAW bersama anak-anaknya dan penanaman 

keimanan kedalam jiwa yang dilakukan 

 Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Alquran 

dan Assunnah adalah dimana umat islam mendapatkan bahwa 

dasar-dasar pendidikan islam dinyatakan wahyu Allah yaitu 

Alquran dan Sunnahnya dilengkapi secara terperinci dalam 

kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan 

dalam QS. Annisa ayat 59 : 

 ٰٓ أُنِٗ اْْلَْيِس ٰ٘ َٔ َل  ْٕ ُس ُْٛعٕا انسَّ اَِط َٔ  َ
ُْٛعٕا ّللّاٰ ا اَِط ْٰٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ اََُّٚٓا انَِّر

ُْرُْى  ٌْ ُك ِل اِ ْٕ ُس انسَّ َٔ  ِ
ُِ اِنَٗ ّللّاٰ ْٔ ٍء فَُسدُّ ْٙ ْٙ َش ٌْ ذََُاَشْعرُْى فِ ِ ُُْكْىْۚ فَا ِي

 ٌَ ْٕ ْٚما ذُْؤِيُُ ِٔ
ٍُ ذَأْ اَْحَس َّٔ ٌْٛس  ِخِسِۗ ٰذنَِك َخ ِو اْْلٰ ْٕ اْنَٛ َٔ  ِ

اتِاّلّلٰ  

 Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri 

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika 

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”. 

 Dasar pendidikan ialah pandangan yang mendasari 

seluruh aktivitas pendidikan, yang mendasari pendidikan 

agama islam adalah pandangan hidup yang islami yang pada 

hakikatnya merupakan nilai – nilai luhur universal dan abadi 

yang bersumber dari alquran dan hadist yang shahih, alquran 

dan hadist mengandung banyak sekali nilai – nilai yang 

mendasari pendidikan islam diantaranya : 

a. Tauhid 

 Tauhid secara etimologi berarti pengakuan terhadap 

keesaan Allah, pengakuan tersebut `mengandung 

kesempurnaan kepercayaan kepada Allah dari dua segi, dari 

segi rububiyah dan segi uluhiyah, tauhid rububiyah ialah 



 

 

28 

pengakuan terhadap keesaan allah sebagai zat yang maha 

pencipta, pemeliharan, dan memiliki semua sifat 

kesempurnaan, sedangkan tauhid uluhiyah ialah komitmen 

manusia kepada allah sebagai satu – satunya dzat yang dipuja 

dan disembah dan satu – satunya sumber nilai, komitmen 

kepada allah itu diwujudkan dalam sikap pasrah, tunduk dan 

patuh, sehingga seluruh amal perbuatan dan hidup mati 

seseorang bertauhid semata – mata hanya untuk allah, dalam 

disertai Prof. Achmad (1992:56). Formulasi tauhid yang 

paling singkat tetapi tegas ialah kalimah tayyibah “ La ilaha 

illallah” yang artinya tiada tuhan selain allah, kalimah 

tayyibah merupakan kalimat penegas dan pembebas bagi 

manusia dari segala pegkultusan dan penyembahan, 

penindasan dan perbudakan sesama makhluk/manusia dan 

menyadarkan manusia mempunyai derajat yang sama dengan 

manusia lain. Tauhid sudah cukup bagi kehidupan umat 

manusia  karena dalam pandangan hidup islam, tauhid 

merupakan pondasi bangunan ajaran islam dan tauhid dinilai 

paling esensial dan sentral untuk seluruh gerak hidup muslim, 

begitu pula dengan pendidikan agama islam di jiwai dengan 

norma – norma fundemental dan sekaligus dimotivasi dan 

diberi nilai tambahan oleh kepentingan ubudiyyah. 

b. Kemanusian 

 Merupakan pengakuan akan hakekat dan martabat 

manusia, hak asasi seseorang harus dihargai dan dilindungi 

untuk merealisasikan hak asasi tersebut tidak dienarkan 

pelanggaran terhadap hak asasi orang lain, implikasinya dalam 

pendidikan adalah setiap orang memiliki hak dan kewajiban 

yang sama untuk memperoleh dan menyelenggarakan 

pendidikan. 

c. Kesatuan Umat Islam 

 Banyak sekali ayat al quran menegaskan tentang kesatuan 

umat manusia, bhineka tunggal ika yang pada dasarnya semua 

memiliki tujuan hidup untuk pengabdian kepada allah, dalam 
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hubungannya dengan masalah global yang sedang marak 

sekarang ini seperti kejahatan dimana – mana, perang antar 

bangsa dan sebagainya, maka islam memberikan jalur 

penyelamat, agama islam tegak diatas kepercayaan kepada 

dzat yang mutlak. 

d. Tawazun atau Keseimbangan 

 Secara khusus prinsip keseimbangan terlihat pada 

penciptaan dari allah terhadap alam, prinsip keseimbangan 

yang harus diperjuangkan dalam kehidupan khususnya 

melalui pendidikan yakni keseimbangan antara kepentingan 

dunia dan akhirat, keseimbangan kebutuhan jasmani dan 

rohani, kepentingan individu dan sosial, dan keseimbangan 

antara ilmu dan amal. 

e. Rahmatan lil‟alamin 

 Dalam aktvitas pendidikan yang salah satu sasarannya 

adalah pengembangan ilmu pengetahuan, islam berpandangan 

bahwa apapun yang dikembangkan tidak terlepas dari nilai 

ilahi. 

 Berbicara tentang dasar pendidikan maka menjadi satu 

kesatuan mengenai tujuan pendidikan, tujuan pendidikan 

adalah suatu perubahan yang diharapakan pada peserta didik 

setelah mengalami proses pendidikan baik dari tingkah laku 

individu dan kehidupan pribadi maupun kehidupan 

masyarakat dan alam sekitarnya dimana individu itu hidup, 

tentu saja perubahan yang diinginkan menuju ke arah 

perubahan yang lebih baik, dalam islam pun juga 

menganjurkan manusia mengubah diri jika menginginkan 

mengubah nasibnya, oleh karena itu usaha dalam pendidikan 

dalam rangka mengubah dan mengembangkan manusia ke 

arah kesempurnaan keberadaannya dibimbing dan diarahkan 

sesuai dengan konsepsi tuhan yang memiliki keabenaran dan 

kebaikan mutlak dan sesuai dengan fitrah manusia. 
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3. Unsur-unsur Pendidikan Agama Islam 

 

a. Materi Pendidikan Agama Islam  

 Materi, atau disebut juga Isi pembelajaran, sebenarnya 

dalam konsep mutakhir merupakan bidang yang paling 

banyak dibicarakan. Karena dengan menentukan materi, 

berarti telah menentukan pula orientasi kemana pembelajaran 

itu akan di arahkan dan dituju. Kadang-kadang siswa tidak 

tertarik mempelajari suatu materi pelajaran. Untuk 

menghindari gejala ini guru harus memilih dan mengorganisir 

materi pelajaran tersebut, sehingga marangsang dan 

menantang siswa untuk mempelajarinya. Dalam hal ini 

kemampuan profesional guru dituntut, karena pada umumnya 

guru terpaku pada materi pelajaran yang sudah tersedia dalam 

buku ajar. Di sinilah pentingnya kreativitas guru agar dapat 

menyajikan materi pelajaran yang merangsang dan 

menantang. Materi Pendidikan Agama Islam terkadang 

disebut juga dengan istilah kurikulum pembelajaran. Jika 

dikatakan kurikulum, maka ia mengandung pengertian bahwa 

materi yang diajarkan telah tersusun secara sistematis dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan diterapkan.6 Oleh karena itu, 

penyusunan materi Pendidikan Agama Islam sangat penting 

dalam dunia pendidikan. Kajian mengenai materi 

pembelajaran agama Islam mempunyai cakupan yang sangat 

luas seluas dimensi manusia yang hendak ditumbuh 

kembangkan. 

 Menurut Rusman, pada prinsipnya penyampaian materi 

Pendidikan Agama Islam oleh guru kepada peserta didik harus 

berpegang pada rencana yang telah disusun , yaitu 

merencanakan kegiatan belajar-mengajar. Kandungan materi 

pembelajaran setidaknya harus mempertimbangkan cakupan 
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tiga hal mendasar, yakni masalah ilmu, keterampilan, dan 

sikap peserta didik.
29

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

 

 Berdasarkan dari pengertian tujuan pendidikan di atas, 

maka tujuan pendidikan agama islam menurut Prof. Achmad 

dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tujuan tertingi/terkhir, 

tujuan umum, dan tujuan khusus.Tujuan Tertinggi/Terakhir 

yakni bersifat mutlak, yang sesuai dengan tujuan hidup 

manusia dan peranannya sebagai ciptaan allah, menjadi 

hamba allah yang paling bertaqwa (beribadah kepada allah), 

dalam hal ini pendidikan ditujukan untuk mengantarkan 

peserta didik yang senantiasa beribadah kepada allah, tentu 

saja ibadah dalam arti yang seluas – luasnya, tidak hanya 

ibadah yang bersifat ritual, untuk itu pendidikan islam harus 

mencakup dua hal, pertama pendidikan harus memungkinkan 

manusia mengerti tuhannya sedemikian rupa, (ma‟rifatullah), 

sehingga semua ibdahnya dilakukan dengan penuh 

penghayatan akan keesaan dan kebesaran allah, kedua 

pendidikan harus menggerakkan kemampuan - kemampuaan 

manusia untuk memahami ilmu allah yang tersirat dalam 

setiap fenomena di alam semesta, menggali untuk 

dimanfaatkan dan menggunakan semua ciptaan allah untuk 

mempertahankan iman dan menopang agama allah. 

Mengantarkan peserta didik menjadi Khalifatullah fi al ard 

(wakil tuhan dibumi) yang mampu memakmurkan atau 

membudayakan alam sekitar dan sebagai konsekuensi setelah 

menerima ajaran islam sebagai pedoman hidup, Dan 

memperoleh kesejahteran, kebahagian hidup di dunia atau di 

akhirat, baik individu maupun masyarakat
30

. 

                                                             
29 Rusman, Model-Model Pembelajaran, Edisi Kedua, Rajawali Grafindo 

Persada, Jakarta, 2019, h. 151 
3032Ema Siti Rohayani, Pemikiran Pendidikan Agama Islam dalm Perspektif 
Prof. Achmadi,Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol.7, No. 2. Desember 

2015 
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 Sementara menurut Muhammad Fadhil al-jamaly, bahwa 

tujuan pendidikan islam menurut Al-Quran meliputi sebagai 

berikut : 

a. Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di 

antara mahluk allah swt, lainnya dan tanggung jawabnya 

dalam kehidupan ini 

b. Menjelaskan hubungannya sebagai mahluk sosial dan 

tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan masyarakat. 

c. Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan 

tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan 

cara memamurkan alam semesta. 

d. Menjelaskan hubungan dengan khaliq sebagai pencipta 

alam semesta.
31

 

 

 Tujuan pendidikan agama islam merupakan pengambaran 

nilai – nilai islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi 

peserta didik pada akhir proses kependidikan, dengan kata 

lain tujuan pendidikan agama islam adalah perwujudan nilai – 

nilai islami dalam peserta didik yang diperoleh dari pendidik 

muslim melalui proses yang terfokus pada pencapain hasil 

yang berkepribadian islam yang beriman dan bertaqwa kepada 

tuhan yang maha esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab sehingga sanggup mengembangkan 

dirinya menjadi hamba allah yang taat dan memiliki ilmu 

pengetahuan yang seimbang dengan dunia akhirat sehingga 

terbentuklah manusia muslim paripurna yang berjiwa tawakal 

secara total kepada allah, sebagaiman firman allah dalam QS. 

Al-An‟am ayat 162 :
32

 

 

 

 

                                                             
31 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam,(Jakarta 

:Ciputat Press 2002), hal 43 
32 H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta:PT,Bumi Aksara,2006), hl. 
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  ٍَ ْٛ ًِ ِ َزبِّ اْنٰعهَ ْٙ ّلِلّٰ اذِ ًَ َي َٔ  َ٘ َيْحَٛا َٔ  ْٙ َُُسِك َٔ  ْٙ ٌَّ َصََلذِ  قُْم اِ
 

Artinya : Katakanlah muhammad : Sesungguhnya 

sholatklu, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk 

allah, tuhan seluruh alam. 

 

 Dengan demikian tujuan pendidikan islam sama luasnya 

dengan kebutuhan manusia modern masa kini dan masa yang 

akan datang karena manusia tidak hanya memerlukan iman 

atau agama melainkan juga ilmu pengetahuan dan teknologi 

sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia 

sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang bahagia di 

akhirat. 

 

Yusuf Amir Faisal merinci tujuan pendidikan islam sebagai 

berikut : 

 

a. Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan 

ibadah mahdhoh. 

b. Memebentuk manusia muslim disamping dapat 

melaksanakan ibadah mahdhah dapat juga melaksanakan 

ibadah muamalah dalam kedudukannya sebagai orang per 

orang atau sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan 

tertentu. 

c. Membentuk warga negara yang bertanggung jawab pada 

Allah SWT sebagai penciptanya 

d. Membentuk dan mengembangkan tenaga profesional 

yang siap dan terampil atau tenaga setengah terampil 

untuk memungkinkan memasuki masyarakat. 

e. Mengembangkan tenaga ahli dibidang ilmu agama dan 

ilmu-ilmu islam lainnya.
33

 

 Disamping tujuan-tujuan tersebut ada sepuluh macam 

tujuan khas/khusus dalam pendidikan islam yaitu : 

                                                             
33  Yusud Amir Faisal, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta :Gema Insani 

Press, 1995), hal.96 
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a. Memperkenalkaan kepada peserta didik tentang aqidah 

islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadah dengan 

benar yang bersumber dari syariat islam. 

b. Menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta 

didik terhadap agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar-

dasar akhlaq mulia. 

c. Menanamkan minat keimanan kepada allah pencipta 

alam, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. 

d. Menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah 

ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan 

keagamaan,dan hukum-hukum islam dan upaya untuk 

mengamalkan dengan sukarela. 

e. Menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al 

quran, membaca, memahami,dan mengamalkannya. 

f. Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan 

kebudayaan islam. 

g. Menumbuhkan rasa rela, optimis,percaya diri, dan 

bertangung jawab. 

h. Mendidik naluri, motivasi dan keinginan generasi muda 

dan membentenginya dengan aqidah dan nilai-nilai 

kesopanan.
34

 

 Berdasarkan penjelasan dan rincian tentang tujuan 

pendidikan islam di atas maka dapat di ambil kesimpulan 

bahwa pendidikan islam adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan dan membiasakan generasi muslim dengan 

ajaran islam agar menjadi hamba Allah SWT yang 

beriman 

b. Membentuk seorang muslim dengan perawatan, 

bimbingan, asuhan, dan pendidikan islam sehingga dalam 

dirinya tertanam kuat nilai-nilai keislaman yan sesuai 

dengan fitrahnya. 

                                                             
34 Imam Syafei, Tujuan Pendidikan Islam, At-Tadzkiyyah:Jurnal 

Pendidikan Islam Vol 6 (November 2015), hal. 157 
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c. Mengembangkan potensi, bakaat dan kecerdasan anak 

sehingga mereka dapat merealisasikan dirinya sebagai 

pribadi muslim. 

d. Memperluas pandangan hidup dan wawasan ke ilmuan 

bagi generasi muslim sebagai mahluk individu dan sosi  

 

c. Staretgi Pendidikan Agama Islam  

 Dalam dunia pendidikan, strategi umumnya dipahami 

sebagai kerangka perencanaan yang berisi tentang serangkaian 

yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, 

sedangkan perencanaan atau planning merupakan salah satu 

fungsi manajemen yang sangat penting. Karena begitu 

penting, seringkali kegiatan-kegiatan perencanaan senantiasa 

melekat pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari 

maupun tidak. Perencanaan sangat menentukan sukses atau 

tidaknya suatu pekerjaan, termasuk pekerjaan pembelajaran, 

dalam dunia pendidikan, strategi juga sebagai a plan, method, 

or series of activitis designed to achieves a particular 

educational goal, ari rumusan tersebut, setidaknya ada dua hal 

yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi. Pertama, 

strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan, termasuk 

metode atau pendekatan serta pemanfaatan berbagai sumber 

daya dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk 

mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, sebelum 

menentukan strategi harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Maka strategi pembelajaran 

sebagai suatu kegiatan pembelajaran harus dikerjakan baik 

oleh pendidik maupun peserta didik agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam beberapa hal, 

strategi sering disamakan dengan metode atau pendekatan, 

padahal antara keduanya berbeda. Strategi menunjuk pada 

sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan 

metode adalah cara yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan strategi. Metode ialah istilah yang bersinonim 

dengan cara, yaitu cara yang paling tepat dan cepat dalam 

melakukan sesuatu. Adapun metode yang dimaksud di sini 
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yaitu cara yang paling tepat dan cepat yang akan dilakukan 

oleh pendidik dalam proses pembelajaran dalam 

menyampaikan materi pembelajaran agama islam agar tujuan 

yang diharapkan dapat tercapai. Dalam upaya 

mengembangkan metode pendidikan agama islam ada 

beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, agar program 

yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat 

dipahami bahwa metode pembelajaran agama islam sudah 

semestinya diarahkan pada proses perubahan dari normatif ke 

praktis dan dari kognitif ke afektif serta psikomotorik. 

Perubahan arah tersebut dengan tujuan agar wawasan 

keislaman maupun ditransformasikan secara sistematik dan 

komprehensif bukan saja dalam kehidupan konsep melainkan 

juga dalam kehidupan riil di tengah-tengah masyarakat, oleh 

karena itu, dalam pemilihan metode pembelajaran sebaik 

mungkin dapat mengantarkan pesertra didik untuk belajar 

yang aktif dan kreatif, jangan sampai metode menjadikan 

peserta didik terkesan bosan dan malas untuk menganalisis 

materi pembelajaran dan tidak menjadikannya sebagai nilai 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain istilah strategi dan 

metode, ada istilah lain yaitu pendekatan (approach), teknik 

dan taktik mengajar. Pendekatan sering diartikan sebagai titik-

tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. 

Pendekatan mengandung makna tentang terjadinya suatu 

proses yang sifatnya masih sangat umum, sedangkan strategi 

dan metode menunjuk sesuatu yang sudah khusus. Maka baik 

strategi maupun metode dapat tergantung pada pendekatan 

tertentu. 

d. Evaluasi Pendidikan 

 Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 58 ayat 1 dan 2, dinyatakan 

bahwa evaluasi merupakan kegiatan pemantauan dan 

penilaian tehadap proses serta hasil kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan oleh lembaga 1 Nana Sudjana, Penilaian Hasil 

Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
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1991), hlm 3 2 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik 

Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm 3 16 mandiri secara berkesinambungan, berkala, 

menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai 

pencapaian standar nasional pendidikan, masih dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), 

evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, 

dan program pendidikan. Evaluasi merupakan salah satu 

komponen penting dari kegiatan belajar mengajar. Evaluasi 

berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Mehrens 

dan Lehmann yang dikutip oleh Ngalim Purwanto, evaluasi 

dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, 

memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat 

diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan
35

. 

 Dalam hubungan dengan kegiatan pembelajaran, evaluasi 

mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah :  

 1. Menurut Norman Gronlund, yang dikutip oleh Ngalim 

Purwanto dalam buku Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis 

untuk menentukan keputusan sampai sejauh mana tujuan 

dicapai oleh siswa. 

 2. Wrightstone dan kawan-kawan, evaluasi pendidikan 

adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa 

kearah tujuantujuan atau nilainilai yang telah ditetapkan di 

dalam kurikulum. 

  Seorang pendidik harus mengetahui sejauh mana 

keberhasilan pengajarannya tercapai dengan baik dan untuk 

memperbaiki serta mengarahkan pelaksanaan proses belajar 

                                                             
35 M. Ngalim Purwanto,M.P, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet Ke-12, 2018, h.3 
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mengajar, dan untuk memperoleh keputusan tersebut maka 

diperlukanlah sebuah proses evaluasi dalam pembelajaran atau 

yangdisebut juga dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi 

pembelajaran adalah evaluai terhadap proses belajar mengajar. 

Secara sistemik, evaluasi pembelajaran diarahkan pada 

komponen-komponen sistem pembelajaran yang mencakup 

komponen raw input, yakni perilaku awal (entry behavior) 

siswa, komponeninput instrumental yakni kemampuan 

profesional guru atau tenaga kependidikan, komponen 

kurikulum (program studi, metode, media), komponen 

administrative (alat, waktu, dana); komponen proses ialah 

prosedur pelaksanaan pembelajaran; komponen output ialah 

hasil pembelajaran yang menandai ketercapaian tujuan 

pembelajaran.
36

 

 Untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran, maka 

dibutuhkan evaluasi. Mengukur pencapaian hasil belajar dapat 

dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menghasilkan 

data kuantitatif misalnya tes dan skor, dan dapat pula 

dilakukan dengan data kualitatif yang menghasilkan deskripsi 

tentang subjek atau objek yang diukur, misalnya rendah, 

medium dan tinggi. Jadi, kegiatan mengukur atau biasa 

disebut pengukuran tidak lain adalah bagian evaluasi yang 

memiliki tujuan untuk menghasilkan data yang lebih akurat 

dan tepat. Baik data ecara kuantitatif maupun kualitatif. 

Kegiatan evaluasi dapat mencakup deskripsi tingkah laku, 

baik secara kualitatif maupun kuantitaif. Data kuantitatif 

dilengkapi dengan pengukuran, yang digunakan untuk 

menentukan perkembangan dan pertumbuhan siswa. 

Disamping itu, evaluasi kuantitatif juga ditentukan untuk 

menempatkan posisi seorang siswa dalam kelompok atau 

kelasnya. 
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B. Implementasi Pendidikan Agama Islam 

 Menurut Sanerya Hendrawan dalam bukunya Managemen 

Pendidikan, setiap kegiatan yang mempertimbangkan 

manajemen yang baik umumnya dilakukan dengan perencanaan 

yang baik, pelaksanaan yang baik, adanya proses evaluasi dan 

penilaian kegiatan secara baik pula. Inilah hakekat manajemen 

pendidikan
37

.  

 Mengacu pada pendapat di atas, maka implementasi 

manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

dimaksudkan di sini yaitu gambaran mengenai perencanaan 

pembelajaran PAI, pelaksanaan, evaluasi dan penilaian. 

Masingmasing dari kegiatan tersebut akan diuraikan satu per 

satu di bawah ini. 

a. Perencanaan Pendidikan Agama Islam  

 Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari 

rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan 

menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. 

Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan 

kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan 

pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah 

perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan 

mudah dan tepat sasaran. Begitu pula dengan perencanaan 

pembelajaran, yang direncanakan harus sesuai dengan target 

pendidikan. Guru sebagai subjek dalam membuat perencanaan 

pembelajaran harus dapat menyusun berbagai program 

pengajaran sesuai pendekatan dan metode yang akan 

digunakan
38

. 
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 Dalam konteks desentralisasi pendidikan seiring perwujudan 

pemerataan hasil pendidikan yang bermutu, diperlukan standar 

kompetensi mata pelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan 

dalam konteks lokal, nasional dan global. Secara umum guru itu 

harus memenuhi dua kategori, yaitu memiliki capability dan 

loyality, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam 

bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik 

tentang mengajar yang baik mulai dari perencanaan, 

implementasi, sampai dengan evaluasi dan memiliki loyalitas 

keguruan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak 

semata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas. 

 Beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam membuat 

persiapan mengajar :  

1). Memahami tujuan pendidikan.  

2). Menguasai bahan ajar.  

3). Memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran. 

4). Memahami prinsip-prinsip mengajar.  

5). Memahami metode-metode mengajar.  

6). Memahami teori-teori belajar.  

7). Memahami beberapa model pengajaran yang penting.  

8). Memahami prinsip-prinsi evaluasi.  

9). Memahami langkah-langkah membuat lesson plan. 

 Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

 a). Analisis Hari Efektif dan analisis Program Pembelajaran  

 Untuk mengawali kegiatan penyusunan program 

pembelajaran, guru perlu membuat analisis hari efektif selama 

satu semester. Dasar pembuatan analisis hari efektif adalah 
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kalender pendidikan dan kalender umum. Berdasarkan analisis 

hari efektif tersebut dapat disusun program pembelajaran.  

b). Membuat Program Tahunan, Program Semester dan 

Program Tagihan  

 1. Program Tahunan Penyusunan program pembelajaran 

selama tahun pelajaran dimaksudkan agar keutuhan dan 

kesinambungan program pembelajaran atau topik pembelajaran 

yang akan dilaksanakan dalam dua semester tetap terjaga.  

 2. Program Semester Penyusunan program semester 

didasarkan pada hasil anlisis hari efektif dan program 

pembelajaran tahunan.  

 3. Program Tagihan Sebagai bagian dari kegiatan 

pembelajaran, tagihan merupakan tuntutan kegiatan yang harus 

dilakukan atau ditampilkan siswa. Jenis tagihan dapat berbentuk 

ujian lisan, tulis, dan penampilan yang berupa kuis, tes lisan, 

tugas individu, tugas kelompok, unjuk kerja, praktek, 

penampilan, atau porto folio. 

 a. Menyusun Silabus  

 Silabus diartikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, 

atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan 

penjabaran dari standard kompetensi, kompetensi dasar yang 

ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu 

dipelajari siswa dalam rangka mencapai standard kompetensi 

dan kompetensi dasar.  

 b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

 Kalau penyusunan silabus bisa dilakukan oleh tim guru atau 

tim ahli mata pelajaran, maka rencana pembelajaran 

seyogyanya disusun oleh guru sebelum melakukan kegiatan 

pembelajaran. Rencana pembelajaran bersifat khusus dan 

kondisional, dimana setiap sekolah tidak sama kondisi siswa 

dan sarana prasarana sumber belajarnya. Karena itu, 
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penyusunan rencana pembelajaran didasarkan pada silabus dan 

kondisi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat 

berlangsung sesuai harapan. 

 c. Penilaian Pembelajaran  

 Penilaian merupakan tindakan atau proses untuk 

menentukan nilai terhadap sesuatu. Penilaian merupakan proses 

yang harus dilakukan oleh guru dalam rangkaian kegiatan 

pembelajaran. Prinsip penilaian antara lain Valid, mendidik, 

berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, 

berkesinambungan, menyeluruh, bermakna. 

b. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

 Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap 

penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat guru 

sesuai dengan silabus. Sebelum memahami tentang bagaimana 

melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan silabus, terlebih 

dahulu dipahami apa arti silabus yang sebenarnya. Silabus 

menurut salim yang dikutip oleh Abdul Majid dalam buku 

Perencanaan Pembelajaran bahwa silabus dapat di definisikan 

sebagai “Garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi 

atau materi pelajaran”. Jadi, guru hendaknya dalam 

memberikan mata pelajaran pendidikan agama islam 

menyesuaikan dengan silabus yang telah ditetapkan atau 

direncanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan 

saat ini. Dalam kurikulum sudah disusun standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, dan lainya menurut tingkat kelas 

dan dalam pengajaran. Seorang guru harus memahami 

kurikulum tersebut karena kurikulum merupakan pedoman 

pelaksanaan pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Seorang guru tinggal melaksanakan kurikulum 

tersebut sehingga guru harus bener-bener memahaminya, 

setelah itu maka tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya 

akan tercapai. 
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 Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional 

pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan 

interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai strategi, 

metode dan teknik pembelajaran serta pemanfaatan perangkat 

media. Dalam proses ini, ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan oleh seorang guru, diantaranya ialah:  

 1). Aspek pendekatan dalam pembelajaran  

 Pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi, wawasan 

teoritik dan asumsi-asumsi teoritik yang dikuasai guru tentang 

hakikat pembelajaran. Mengingat pendekatan pembelajaran 

bertumpu pada aspek-aspek dari masing-masing komponen 

pembelajaran, maka dalam setiap pembelajaran, akan tercakup 

penggunaan sejumlah pendekatan secara serempak. Oleh karena 

itu, pendekatan-pendekatan dalam setiap satuan pembelajaran 

akan bersifat multi pendekatan.  

 2). Aspek Strategi dan Taktik dalam Pembelajaran  

 Pembelajaran sebagai proses, aktualisasinya 

mengimplisitkan adanya strategi. Strategi berkaitan dengan 

perwujudan proses pembelajaran itu sendiri. Strategi 

pembelajaran berwujud sejumlah tindakan pembelajaran yang 

dilakukan guru yang dinilai strategis untuk mengaktualisasikan 

proses pembelajaran.Terkait dengan pelaksanaan strategi adalah 

taktik pembelajaran.  

 Taktik pembelajaran berhubungan dengan tindakan teknis 

untuk menjalankan strategi. Untuk melaksanakan strategi 

diperlukan kiat-kiat teknis, agar nilai strategis setiap aktivitas 

yang dilakukan guru murid di kelas dapat terealisasi. Kiat-kiat 

teknis tertentu terbentuk dalam tindakan prosedural. Kiat teknis 

prosedural dari setiap aktivitas gurumurid di kelas tersebut 

dinamakan taktik pembelajaran. Dengan perkataan lain, taktik 

pembelajaran adalah kiat-kiat teknis yang bersifat prosedural 

dari suatu tindakan guru dan siswa dalam pembelajaran aktual 

di kelas.  
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 3). Aspek Metode dan Teknik dalam Pembelajaran  

 Metode merupakan bagian dari sejumlah tindakan strategis 

yang menyangkut tentang cara bagaimana interaksi 

pembelajaran dilakukan. Metode dilihat dari fungsinya 

merupakan seperangkat cara untuk melakukan aktivitas 

pembelajaran. Ada beberapa cara dalam melakukan aktivitas 

pembelajaran, misalnya dengan berceramah, berdiskusi, bekerja 

kelompok, bersimulasi dan lainlain. Setiap metode memiliki 

aspek teknis dalam penggunaannya. Aspek teknis yang 

dimaksud adalah gaya dan variasi dari setiap pelaksanaan 

metode pembelajaran. 

c. Evaluasi Pendidikan Agama Islam 

 Evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen 

pembelajaran karena evaluasi merupakan keseluruhan kegiatan 

pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolaan, 

penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan 

tentang tingkat hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  

 Dalam proses pelaksanaan evaluasi, terdapat faktor-faktor 

yang dapat memengaruhinya. Alat dan cara adalah dua faktor 

pokok yang dapat memengaruhinya. Hal yang sangat lazim 

menjadi keinginan berbagai pihak adalah bagaimana 

menentukan hasil evaluasi sehingga benar-benar efektif. Agar 

evaluasi dapat dilakukan secara objektif, cara evaluasi harus 

mengikuti suatu aturan yang baku
39

.  

 Tujuan dari evaluasi bagi guru dapat mengetahui 

keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap 

pelajaran, serta ketepatan atau efektifitas metode mengajar. 

Tujuan lain dari evaluasi atau penilaian diantaranya ialah untuk 

dapat menentukan dengan pasti dikelompok mana seorang 

                                                             
39 Mawardi Lubis dan Zubaedi, Evaluasi Pendidikan Nilai, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 200), h. 5 
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siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai 

hasil penilaian yang sama, akan berada dalam kelompok yang 

sama dalam belajar
40

. 

 Jadi inti dari evaluasi adalah menilai hasil belajar anak. 

Dalam evaluasi terhadap pendidikan agama berarti mengadakan 

kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan 

didalam pendidikan keagamaan.  

 Keberhasilan suatu kegiatan evaluasi akan dipengaruhi oleh 

keberhasilan evaluator dalam melaksanakan prosedur evaluasi. 

Prosedur pengembangan evaluasi terdiri atas:  

1. Perencanaan evaluasi  

 Perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan 

spesifik, terurai dan komprehensif sehingga perencanaan 

tersebut bermakna dalam menentukan langkah-langkah 

selanjutnya. Melalui perencanaan evaluasi yang matang inilah 

kita dapat menerapkan tujuan-tujuan tingkah laku atau 

indikator yang akan dicapai, dapat mempersiapkan 

pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan serta dapat 

menggunakan waktu yang tepat.  

 Dalam perencanaan penilaian hasil belajar ada beberapa 

faktor yang harus diperhatian diantaranya: 

a) Menentukan tujuan penilaian  

 Tujuan penilaian ini harus dirumuskan secara jelas dan tegas 

serta ditentukan sejak awal. Karena menjadi dasar untuk 

menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis/model, dan 

karakter alat penilaian. Dalam penilaian hasil belajar ada 4 

kemungkinan tujuan penilaian, yaitu untuk memperbaiki 

kinerja atau proses pembelajaran (formatif), untuk 

menentukan keberhasilan peserta didik (sumatif), untuk 

mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses 

                                                             
40 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002 
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pembelajaran (diagnostik), atau untuk menempatkan posisi 

peserta didik sesuai dengan kemampuannya (penempatan). 

Dengan kata lain tujuan penilaian harus dirumuskan sesuai 

dengan jenis penilaian yang akan dilakukan, seperti penilaian 

formatif, sumatif diagnostik atau seleksi. Rumuasan tujuan 

penilaian harus memperhatikan domain hasil belajar, seperti 

domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. 

b) Mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar  

 Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 

nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak. Peserta didik dianggap kompeten apabila ia 

memiliki pengetahuan, ketrampilan sikap dan nilai-nilai untuk 

melakukan sesuatu setelah mengukuti proses pembelajaran. 

Mengenai hasil belajar pengelompokanya terdapat dalam 3 

domain, yaitu: domain kognitif, domain afektif dan domain 

psikomotorik
41

. 

c) Menyusun kisi-kisi  

 Penyusunan kisi-kisi dimaksudkan agar materi penilaian 

betul-betul representatif dan relevan dengan materi pelajaran 

yang sudah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Untuk 

melihat apakah materi penilaian relevan dengan materi 

pelajaran guru harus menyusun kisi-kisi. Kisikisi adalah 

format pemetakan soal yang menggambarkan distribusi item 

untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang 

kemampuan tertentu. 

d)   Mengembangkan draf instrumen  

 Mengembangkan draf instrumen merupakan salah satu 

langkah penting dalam prosedur penilaian. Instrumen 

penilaian dapat disusun dalam bentuk tes maupun nontes. 

Dalam bentuk tes, berarti guru harus membuat soal. Penulisan 

                                                             
41 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, PT. Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2011, 91 
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soal adalah penjabaran indikator menjadi 

pertanyaanpertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan 

pedoman bahasa yang efektif. Baik bentuk pertayaan maupun 

bentuk jawabannya. Kualitas butir soal akan menentukan 

kualitas tes secara keseluruhan.  

e)   Uji coba dan analisis instrumen  

 Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami 

beberapa kali uji oba dan revisi, yang didasarkan atas analisis 

empiris dan rasional. Analisis empiris untuk mengetahui 

kelemahankelemahan setiap soal yang digunakan. Informasi 

empiris pada umumnya menyangkut segala hal yang dapat 

mempengaruhi validitas soal. Sedangkan analisis rasional 

untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan setiap soal. Hala 

yang sama dilakukan pula terhadap instrumen evaluasi dalam 

bentuk nontes. 

f)  Revisi dan merakit soal (instrumen baru)  

 Setelah soal di uji coba dan dianalisis, kemudian revisi 

sesua dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya 

pembeda. Dengan demikian ada soal yang masih dapar 

diperbaiki dari segi bahasa, ada juga soal yang harus direvisi, 

bahkan ada soal yang harus di buang atau disisihan. 

Berdasarkan hasil revisi soal ini , barulah dilakukan perakitan 

soal menjadi suatu instrumen yang terpadu. 

2. Pelaksanaan evaluasi  

 Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara 

melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan 

evaluasi. Pelaksanaan evaluasi evaluasi sangan bergantung 

pada jenis evaluasi yang digunakan. Jenis evaluasi yang 

digunakan akan mempengaruhi seorang evaluator dalam 

menentukan prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan 

dan sebagainya. Dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar , 

guru dapat menggunakan tes tes tertulis, tes lisan, tes 

perbuatan) maupun non tes angket, observasi, wawancara, 
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studi dokumentasi, skala sikap, dan sebagainya). Untuk 

mengetahui tingkat penguasaan kompetensi peserta didik , 

selain menggunakan bentu tes pensil dan kertas, guru juga 

dapat menggunakan bentuk penilaian kinerja. Di samping itu, 

guru dapat menilai hasil kerja peserta didik dengan cara 

memberikan tugas dan menganalisis semua hasil kerja dalam 

bentuk portofolio. Dengan kata lain, guru bukan hanga 

menilai kognitif peserta didik, tetapi juga non kognitif, seperti 

pengembangan pribadi, kreatifitas, dan keterampilan 

interpersonal sehingga dapat diperoleh gambaran yang 

komprehensif dan utuh.  

3. Mengelola data  

 Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah 

dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan 

bermakna. Dalam penilaian hasil belajar tentu data yag 

diperoleh adalah tentang prestasi belajar. Dengan demikian, 

pengolahan data tersebut akan memberikan nilai kepada 

peserta didik berdasarkan kualitas hasil pekerjaanya. Hal ini 

juga dimaksudkan agar semua data yang diperoleh dapat 

memberikan makna tersendiri.  

Ada tiga langkah pokok dalam mengolah hasil penilaian, 

yaitu: 

1). Menskor, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi 

yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk menskor 

atau memberikan angka diperlukan tiga jenis alat bantu, 

yaitu kunci jawaban, kunci skoring, dan pedoman 

konservasi.  

 2). Mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai 

dengan norma tertentu. 

  3). Mengkonversikan skor standar kedalam nilai, baik 

berupa huruf dan angka. 
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