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ABSTRAK 

 

Model Pembelajaran inkuiri merupakan salah satu 

metode pembelajaran yang hendaknya diketahui oleh guru agar 

pendidikan bisa mencapai tujuan yang diinginkan serta 

mendapatkan hasil yang maksimal. Model inkuiri sendiri adalah 

suatu model pembelajaran yang menekankan pada proses 

berfikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. 

Model pembelajaran dalam pendidikan Islam mengacu kepada 

sumber Al-Qur’an dan Hadits Nabi, yang begitu banyak 

jenisnya dan sudah teruji pada zamannya. Pendidikan Islam 

telah memberikan penegasan bahwa peserta didik harus 

memiliki kemampuan dalam memahami, meyakini, dan 

mengamalkan ajaran Islam setelah mengikuti pembelajaran. 

Namun banyak permasalahan pembelajaran yang terjadi seperti 

rendahnya hasil belajar peserta didik, masalah belajar dan tidak 

terlalu mementingkan masalah sekolah. Hal itu menjadi 

tanggung jawab dari pihak sekolah dan guru untuk selalu 

memperbaiki keadaan tersebut agar peserta didik mampu 

menjadi manusia yang berpengetahuan dan bermoral tinggi dan 

berlandasan agama.  

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau 

library research. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari sumber data primer yaitu buku Abudin Nata, Ilmu 

Pendidikan Islam, Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Sumardi 

Suryabrata, Metodologi Penelitian, dan suumber data sekunder 

yaitu buku-buku, jurnal, artikel, yang tentunya berkaitan dengan 

model pembelajaran inkuiri yang berkaitan dengan pendidikan 

islam. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa model 

pembelajaran inkuiri dalam perspektif pendidikan Islam 

memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berfikir 

secara sistimatis, logika dan kritis atau mengembangkan 

kemampuan intelektual sebagai bagian proses mental. Dalam 

model inkuiri siswa tidak hanya dituntut agar menguasai materi 

pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan 
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kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Terdapat relevansi 

model pembelajaran inkuiri dengan Pendidikan Islam yang 

dapat ditinjau dari empat segi yaitu relevansi dengan agama 

Islam, relevansi dengan perkembangan kehidupan, relevansi 

dengan lingkungan hidup anak didik serta relevansi dengan 

tuntutan dunia perkerjaan. 

 

Kata Kunci : Model Pembelajaran, Inkuiri, Pendidikan 

Islam 
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MOTTO 

 

                         

                                  

              

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 

bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 

diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya”. (Q.S Ali Imran:159)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: 

Yayasan Penerjemah Al-Qur’an, 2008), h.71 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul yang di maksud dalam skipsi ini 

adalah untuk memberikan pengertian terhadap kata-kata yang 

terdapat judul tersebut. Sehingga akan memperjelas pokok 

permasalahan yang menjadi bahan kajian selanjutnya. 

Adapun judul skripsi ini adalah: MODEL 

PEMBELAJARAN INKUIRI DALAM PERSPEKTIF 

PENDIDIKAN ISLAM. Adapun penegasan judul yang di 

maksud adalah sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri 

dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu 

dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, 

materi, metode, dan evaluasi. 

2. Inkuiri 

Inkuiri adalah suatu rangkain kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta 

didik untuk mencapai dan menyelidik secara sistematis, 

kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 

3. Pendidikan Islam 

Pendidikan islam merupakan pembimbing dan pembina 

fitrah peserta didik secara maksimal, menjadi manusia 

yang seutuhnya dan bermuara pada penciptanya pribadi 

peserta didik sebagai insan yang al-kamil (Islam yang 

sempurna). 
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B. Alasan Memilih Judul 

1. Pendidikan merupakan sarana yang paling strategis dalam 

menstransformasikan nilai-nilai sosial yang telah 

berkembang dimasyarakat, oleh karena itu jika dalam 

penyampaiannya terdapat kekeliruan akan menjadi 

kebiasaan yang konsumtif dalam dunia pendidikan dan 

juga tataran kehidupan manusia. 

2. Kurangnya penerapan model pembelajaran. Padahal yang 

kita tahu bahwa ada banyak model pembelajaran dalam 

dunia pendidikan yang dapat diterapkan agar peserta didik 

tidak bosan jika harus selalu menjadi pendengar. 

3. Diharpakan dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan 

pendidikan di rekomendasikan sebagai pengembangan 

pertumbuhan yang seimbang dari potensi dan kepribadian 

manusia, melalui latihan spiritual, intelektual, rasional 

diri, perasaan dan kepekaan fisik, sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal 

keimanan, ketakwaan Allah SWT, serta berahlak mulia 

dalam kehidupannya, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

4. Judul ini sangat relevan untuk mengembangkan keilmuan 

pada fakultas tarbiyah dan keguruan khususnya dalam 

jurusan Pendidikan Agama Islam dan juga sekaligus untuk 

mencapai kesempurnaan pendidikan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan 

secara sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya dimasa 

yang akan datang. Dari penjabaran di atas jelas dapat 

dipahami bahwa pendidikan itu merupakan proses manusia 
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membina perkembangan manusia secara sadar dan 

sistematik.
1
 

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya 

manusia secara sadar yang tujuannya bersifat ganda yaitu 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia.
2
 

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, sebagaimana dirumuskan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang 

berbunyi : “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik/siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
3
 

Berdasarkan Undang-Undang di atas salah satu ciri 

manusia berkualitas adalah mereka yang tangguh iman, 

bertakwa serta memiliki akhlak mulia, sehingga diharapkan 

salah satu ciri kompetensi keluaran pendidikan di Indonesia 

adalah ketangguhan dalam iman, bertakwa serta memiliki 

akhlak mulia.  

Manusia hidup di dunia ini dalam keadaan buta, buta 

mata karena meski terlihat dia membuka mata tapi tidak sama 

sekali faham apa yang terjadi dengan kenyataan hidup, 

dengan itu kebutaan manusia di latih untuk bisa melihat dan 

                                                           
1
Yahya AD, Ilmu Perbandingan Pendidikan. (Bandar Lampung: 

Fakta Press Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan,2001), h. 68 
2
Cece Wijaya, Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan Dan 

Pengajaran. (Bandung: PT. Rosda Karya,1987), h .9 
3
Undang-Undang  SISDIKNAS RI No. 20 Tahun 2003. (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2008) h.7 
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tahu dari mana, apa dan bagaimana sebenarnya kenyataan 

hidup ini, untuk bisa mengetahui hakikat hidup yang 

sebenarnya manusia membutuhkan banyak pengarahan, 

pendidikan mulai dari lahir sampai dia mati karena 

pendidikan dalam kehidupan itu tidaklah ada batasnya, maka 

dari itu pendidikan itu penting, untuk mengetahui apa tujuan 

dan akan kemana nanti setelah hidup ini berakhir. 

Dalam berpendidikan manusia tidaklah langsung bisa 

menangkap apa itu pendidikan yang sebenarnya, tapi masih 

membutuhkan banyak sistem, teori, dan berbagai banyak 

macam sarana penting lainya dalam menuntaskan makna 

pendidikan dalan kehidupan, dalam berbagai pendidikan yang 

ada pastilah mempunyai kurikulum tersendiri untuk bisa 

mengetahui rancangan seperti apa pendidikan yang akan di 

ajarkan dalam pendidikan itu, dan untuk mempermudah 

rancangan itu maka di perlukannya sebuah alat atau media 

agar nantinya tidak hanya tinggal teori dalam menjalankan 

berbagai keinginan dalam dunia pendidikan. 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan unsur vital 

dalam kehidupan dan merupakan kebutuhan serta tuntutan 

yang penting untuk menjamin perkembangan, kelangsungan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan dan 

kelangsungan suatu bangsa dan negara lebih tergantung pada 

kualitas sumber daya manusianya bukan sumber daya 

alamnya. Kualitas yang dikehendaki itu lebih tergantung pula 

dari keberhasilan penyelenggaraan sistem pendidikannya. 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya 

sekedar pemindahan pengetahuan saja, tetapi lebih pada 

pembentukan kepribadian seseorang sehingga dapat 

mengenal potensi diri dan selanjutnya dapat mengembangkan 

potensinya sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan 

hidupnya.  
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Dengan demikian pendidikan memang peranan yang 

sangat penting untuk meningkatkan derajat kehidupan warga 

masyarakat dan derajat bangsa terlebih pembangunan 

manusia seutuhnya menuju kesejahteraan lahir dan batin baik 

individu maupun masyarakat sehingga memiliki jiwa yang 

bertaqwa kepada Allah dalam Al-Qur‟an yaitu:  

َ َحقَّ تُقَاتِِه َوََل تَُمىتُهَّ إَِلَّ َوأَْوتُْم ُمْسلُِمىن  ۲۰ََيَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا اتَّقُىا َّللاَّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, 

bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar bertaqwa kepada-

Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 

keadaan beragama islam” (QS. Ali-Imran : 102)
4
 

Dalam meningkatkan mutu pendidikan pemerintah 

selalu berusaha semaksimal mungkin untuk terbentuknya 

pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang mampu 

berperan dalam persaingan global di area masa kini. Salah 

satu bentuk konkrit usaha pemerintah tersebut dengan 

mengadakan penataran guru-guru bidang studi, pengadaan 

buku-buku paket dan menambah sarana dan prasaran untuk 

kegiatan proses belajar mengajar.  

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih 

sensibilitas individu sedemikian rupa, sehingga dalam 

perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah dan 

keputusan begitu pula pendekatan mereka terhadap semua 

ilmu pengetahuan diatur oleh nilai-nilai etika Islam yang 

sangat dalam dirasakan. 

Dengan pendidikan Islam itu mereka akan terlatih dan 

secara mental sangat berdisiplin sehingga mereka ingin 

memiliki pengetahuan bukan saja untuk memuaskan rasa 

ingin tahu intelektual atau hanya manfaat kebendaan yang 

bersifat duniawi, tetapi juga untuk tumbuh sebagi makhluk 

                                                           
4
Departemen  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. (Jakarta: 

Yayasan Penerjemah Al-Qur‟an, 2008), h.63 
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yang rasional, berbudi dan menghasilkan kesejahteraan 

spiritual, moral dan fisik keluarga mereka, masyarakat dan 

umat manusia.
5
 

Pendidkan Islam telah memberikan penegasan bahwa 

peserta didik harus memiliki kemampuan dalam memahami, 

meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam setelah mengikuti 

pembelajaran. Metode pembelajaran dalam pendidikan Islam 

mengacu kepada sumber Al-Qur‟an dan Hadits Nabi, yang 

begitu banyak jenisnya dan sudah teruji pada zamannya. 

Mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu 

proses mengatur, proses melakukan proses belajar.
6
 

Guru dituntut  untuk  mengetahui serta menguasai 

beberapa strategi pembelajaran (metode) salah satu adalah 

inkuiri, dengan harapan guru tidak hanya menguasai serta 

teori tetapi guru dituntut memilih metode yang tepat untuk 

mengoprasikan dalam peroses belajar mengajar dengan baik. 

Jadi guru dituntut untuk benar-benar mengetahui dan 

mengerti metode yang cocok dalam peroses belajar mengajar 

yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta 

didik dan akhirnya pendidikan bisa mencapai tujuan yang 

diinginkan serta mendapatkan hasil yang maksimal.  

Model pembelajaran inkuiri adalah “suatu rangkain 

kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan peserta didik untuk mencapai dan menyelidik 

secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya 

diri”.
7
 

                                                           
5
Ramayulis, llmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Kalam Mulia, 

2004), h .2 
6
Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 1984), h. 29 
7
NK,Roestiya, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2001), h .75 
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Langkah-langkah dalam proses inkuiri adalah 

menyadarkan keingintahuan terhadap sesuatu, 

memperadugakan suatu jawaban serta menarik kesimpulan 

dan membuat kesimpulan dan membuat keputusan yang valid 

untuk menjawab permasalah yang didukung oleh bukti-bukti. 

 Pembelajaran inkuiri memerlukan lingkungan kelas 

dimana peserta didik merasa bebas untuk berkarya, 

berpendapat, membuat kesimpulan dan membuat dugaan-

dugaan. Pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu 

(benda, manusia, peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, 

serta analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri 

penemuannya dengan penuh percaya diri.  

Untuk membentuk kepribadian seseorang merupakan 

sebuah tuntutan untuk mencapai hal itu, maka dari itu 

diperlukannya bimbingan mengenai pendidikan agama, 

karena agama mempunyai peran penting dalam proses 

pembentukan kepribadian seseorang. Mengingat arti 

pentingnya peranan agama bagi perkembangan keperibadian 

manusia, maka salah satu usaha yang tepat adalah dengan 

memberikan kesempatan bagi anak-anak yang sekolah umum 

untuk belajar pendidikan agama.  

Belajar merupakan  kunci yang paling pokok atau 

utama dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar 

sesungguhnya tidak pernah adanya pendidikan. Belajar 

merupakan jendela dunia, dengan belajar kita bisa 

mengetahui banyak hal karena hasil dari kita belajar yaitu 

kita memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu islam 

menekankan masalah belajar ini sangat penting. Bagi seorang 

peserta didik belajar merupakan suatu kewajiban, hal ini 

sejalan dengan pandangan Islam yang mengutamakan 

menuntut ilmu (belajar) bagi setiap orang yang beriman, agar 
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memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan 

derajat kehidupan mereka.  

Permasalahan sering muncul dalam proses belajar 

mengajar adalah guru lebih aktif daripada peserta didik. Guru 

banyak mengambil inisiatif dalam menambah dan 

menentukan cara memecahkan masalah segala sesuatu 

diinformasikan secara cermat kepada anak didiknya, sehingga 

anak didik tinggal menerimanya. Kegiatan seperti itu 

memang mengasyikkan bagi guru, tetapi membosankan bagi 

siswa karena hanya peserta didik sebagai pendengar.  

Namun selain itu, banyak permasalahan-permasalahan 

pembelajaran yang terjadi di sekolah seperti rendahnya hasil 

belajar peserta didik, masalah belajar dan tidak terlalu 

mementingkan masalah sekolah, mereka lebih memilih 

bermain daripada belajar. Permasalahan seperti itu rata-rata 

dimiliki setiap lembaga pendiddikan. Hal itu yang 

kemungakinan terjadi tanggung jawab dari pihak sekolah dan 

guru untuk selalu memperbaiki keadaan tersebut, agar peserta 

didik mampu menjadi manusia yang berpengetahuan dan 

bermoral tinggi dan berlandasan agama.  

Akhirnya dapat di simpulkan bahwa belajar adalah 

serangkai kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungan yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.
8
 

Adapun, pengertian Inkuiri adalah suatu teknik atau 

cara yang digunakan guru untuk mengajar di depan kelas. 

Adapun pelaksanaannya sebagai berikut :  

Guru membagi tugas meneliti sesuatu masalah ke kelas, 

peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, dan 

                                                           
8
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011), h .12 
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masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus 

dikerjakan. Kemudian mereka mempelajari, meneliti atau 

membahas tugasnya di depan kelompok didiskusikan. Setelah 

hasil kerja mereka dalam kelompok didiskusikan, kemudian 

dibuat laporan yang tersusun dengan baik. 

Teknik ini juga dapat berjalan  sebagai berikut: guru 

menunjukan sesuatu benda, barang, buku yang masih asing 

kepada peserta didik di kelas. Semua peserta didik di suruh 

mengamati, meraba, melihat dengan seluruh alat indera nya. 

Kemudian guru memberikan masalah atau pertanyaan kepada 

seluruh peserta didik yang sudah siap dengan jawaban 

masing-masing atau pendapat yang sudah dikemukakan oleh 

temannya terdahulu yang tidak boleh diulang kembali oleh 

teman berikutnya, jadi masalah itu berkembang seperti yang 

diarahkan tidak menyeleweng pada garis pelajaran yang telah 

di rencanakan. Dari latar belakang diatas dalam penulisan 

skripsi ini penulis mengambil judul “Model Pembelajaran 

Inkuiri dalam Perspektif Pendidikan Islam” 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan sebuah bentuk 

pernyataan yang akan diteliti dan dijawab melalui berbagai 

metode seperti pengumpulan data. Secara umum suatu 

rumusan masalah akan menggarisbawahi fakta-fakta dasar 

dari masalahnya, menjelaskan alasan masalah itu penting dan 

menentukan solusinya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

dapat dirumuskan yaitu masalah yaitu :  

1. Bagaimanakah model pembelajaran inkuiri dalam 

perspektif pendidikan islam? 

2. Adakah relevansi model pembelajaran inkuiri dengan 

pendidikan islam? 
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E. Tujuan Penelitian 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Sutrisno Hadi, 

bahwa research merupakan suatu metode penelitian yang 

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji 

suatu pengetahuan.
9
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui model pembelajaran inkuiri dalam 

perspektif pendidikan Islam  

2. Untuk mengetahui relevansi model pembelajaran inkuiri 

dengan pendidikan Islam 

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:   

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

pembelajaran untuk menambah wawasan dalam 

pendidikan islam 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

menerapkan pembelajaran pendidikan agama islam 

terhadap model pembelajaran inkuiri  

 

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan dengan tehnik serta peralatan tertentu. 

Sesuai dengan banyaknya jenis masalah yang dihadapi serta 

tujuan dan situasi oleh sebab itu jumlah dan jenis metode 

penelitian pun beragam.
10

 Sedangkan metode penelitian dapat 

                                                           
9
Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Andioffset, 

1993), h.7 
10

Fadjrul Hakam Chozin, Cara Mudah Menulis Karya Tulis 

Ilmiah, (Surabaya: Alpa,1997), h.55 
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diartikan secara sadar bahwa merupakan suatu cara untuk 

mengumpulkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.
11

 

a. Jenis Dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

atau library reserch,  yaitu penelitian yang mengumpulkan 

data dan informasi bermacam-macam materi yang terdapat 

pada buku-buku atau kepustakaan.
12

 Penelitian 

kepustakaan juga berkaitan dengan kegiatan membaca, 

mencatat, serta mengolah bahan penelitian tersebut.
13

 

Kajian literatur ini merupakan analisa dan pengkajian 

informal, dimana memusatkan perhatian pada temuan-

temuan, meringkas isi literatur serta mengambil 

kesimpulan dari suatu isi literatur tersebut. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud adalah merupakan 

subjek darimana data diperoleh. Artinya dalam bentuk 

dokumen atau literature, yang berupa karya tulis ilmiah, 

baik buku, makalah, artikel, dan lain lain, 

Adapun sumber data pada penelitian ini, terdiri dari 

dua jenis. 

1. Data Primer 

Merupakan sumber atau rujukan pokok yang nantinya 

akan digunakan dalam penelitian.
14

 Dalam hal ini 

peneliti menggunakan sumber data primer dari 

beberapa buku diantaranya: 

                                                           
11

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2008), h.3 
12

Suhairi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995),  h.310 
13

Mestika Zed, Metode Kepenelitian Kepustakaan, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3 
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta :  Rineka Cipta, 2013), h. 172 
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1) Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: 

Kencana, 2010. 

2) Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam 

Mulia, 2015. 

3) Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, 

Jakarta: Raja Grafindo, 2013. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sekumpulan data 

yang akan melengkapi daripada data data primer yang 

berkaitan dengan objek penelitian.
15

 Dalam hal ini 

peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, yang 

tentunya berkaitan dengan model pembelajaran inkuiri 

yang berkaitan dengan pendidikan islam. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Untuk mencapai hasil penelitian ilmiah diharapkan 

data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan 

menghindari tumpang tindih dari pembahasan penelitian, 

penulis melakukan studri pendahuluan, yakni mengkaji 

penelitian yang berisi tentang teori yang relevan dengan 

masalah penelitian dan juga hasil penelitian sebelumnya, 

penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu 

sebagai berikut : 

1. Faridah, UIN Walisongo Semarang, dengan judul 

“Efektivitas Metode Pembelajaran Inquiry Discovery 

Learning Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI Pada 

Siswa Kelas VIII Semester 1 SMP NU 01 Muallimin 

Weleri Tahun Pelajaran 2010-2011”. Menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran Inquiry Discovery Learning 

                                                           
15

Sumardi Suryabrata, “Metodologi Penelitian” (Jakarta: Raja 

Grafindo,2013), h.66  
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lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional 

(ceramah) dalam hal meningkatkan hasil belajar siswa.
16

 

2. Dahlia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - 

Banda Aceh, dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Inkuiri Dengan Media Konkret Terhadap 

Ketuntasan Belajar Siswa Pada Tema Selalu Berhemat 

Energi Siswa Kelas Iv Min 18 Aceh Barat”. 

Menyimpulkan bahwa Model inkuiri dengan media 

konkret membawa dampak yang sangat positif terhadap 

hasil belajar siswa, maka diharapkan guru dapat 

menerapkan model inkuiri dengan media konkret ini 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
17

 

3. Mohammad Muchlis Solichin, Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Discovery dalam 

Pendidikan Agama Islam”. Menyimpulkan bahwa 

Pembelajaran pendidikan Agama Islam merupakan upaya 

guru untuk melaksanakan pembelajaran yang bertujuan 

untuk memberikan pemahaman, kemampuan, kapasitas 

siswa dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, penting guru untuk menfasilitasi 

proses pembelajaran dengan menggunakan model, 

                                                           
16

 Faridah, Efektivitas Metode Pembelajaran Inquiry Discovery 

Learning Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI Pada Siswa Kelas 

VIII Semester 1 SMP NU 01 Muallimin Weleri Tahun Pelajaran 2010-2011, 

(Semarang: UIN Walisongo, 2010) 
17

 Dahlia, Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Dengan Media 

Konkret Terhadap Ketuntasan Belajar Siswa Pada Tema Selalu Berhemat 

Energi Siswa Kelas Iv Min 18 Aceh Barat, (Banda Aceh: Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017) 
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metode, media yang sisuai dengan tujuan pembelajaran 

PAI.
18
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 Mohammad Muchlis Solichin, Penerapan Model Pembelajaran 

Inquiry Discovery dalam Pendidikan Agama Islam, (Pamekasan, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri, 2017) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pendidikan Islam 

1. Menurut Bahasa (Lughatan) / Etimology 

Dalam konteks Islam, pendidikan seacara bahasa 

(lughatan) ada tiga kata yang digunakan. Ketiga kata 

tersebut yaitu (1) “at-tarbiyah”, (2) “al-ta‟lim”, dan (3) 

“al-ta‟dib”. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang 

saling berkaitan saling cocok untuk pemakaian pendidikan 

dalam Islam. Ketiga kata itu mengandung makna yang 

amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta 

lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling 

berkaitan satu sama lain. 

Term “at-tarbiyah” berakar dari tiga kata, yakni 

pertama, berasal dari kata “rabba yarbu” yang artinya 

bertambah dan tumbuh. Kedua, berasal dari kata “rabiya 

yarbi” yang artinya tumbuh dan berkembang. Ketiga, 

berasal dari kata “raba yarubbu” yang artinya 

memperbaiki, membimbing, menguasai, memimpin, 

menjaga, dan memelihara. Term “al-ta‟lim” secara 

lugahwy berasal dari kata     “fi„il tsulasi mazid biharfin 

wahid” yaitu „allama yu „alimu, jadi „allama artinya 

mengejar. Selanjutnya term “al-ta‟adib” berasal dari kata 

“tsulasi maszid bihaijmn wahid”, yaitu „addaba yu 

„addibu, jadi „addaba artinya memberi adab. 

Pengertian ta‟lim menurut Abd. Al-Rahman 

sebatas proses pengetahuan antar manusia. Ia hanya 

dituntut untuk menguasai pengetahuan yang ditransfer 

secara kognitif dan psikomotorik, akan tetapi tidak 

dituntut pada domain afektif. Ia hanya sekedar memberi 
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tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti 

pembinaan kepribadian. Karena sedikit sekali 

kemungkinan ke arah pembentukan pengetahuan. 

Sedangkan kata ta‟dib menurut al-Atas, adalah pengenalan 

dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dan segala 

sesuatu yang didalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, 

sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan 

kekuasaan dan keagungan Tuhan didalam tatanan wujud 

dan kebenarannya. 

Pada masa sekarang term yang paling popular 

dipakai orang adalah “tarbiyah” karena term tarbiyah 

yang berarti suatu upaya yang dilakukan dalam 

mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih 

sempurna dalm etika, sistematis dalm berpikir, memiliki 

ketajaman intuisi, giat dalm berkresi, memiliki toleransi 

pada yang lain berkompetensi dalam hal yang baik, 

mengungkap dengan bahasa lisan dan tulisan yang baik 

dan benar serta memilki beberapa keterampilan. 

Sedangkan istilah yang lain merupakan bagian kegiatan 

tarbiyah. Dengan demikian maka istilah pendidikan Islam 

disebut Tarbiyah Islamiyah. 

2. Menurut Istilah (Ishtilahan) / Terminology 

Pendidikan Islam menurut istilah dirumuskan oleh 

para ahli pendidikan Islam, sesuai dengan perspektif 

maing-masing. Diantara rumusan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Al-Abrasyi, memberikan pengertian bahwa tarbiyah 

adalah mempersiapkan manusia agar hidup dengan 

sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap 

jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), 

teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam 

pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan 
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atau tulisan. Abrasyi menekankan pendidikan 

pencapaian kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. 

b. 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 di dunia dan memetik hasilnya di 

akhirat”. Langgulung menekankan pendidikan islam 

pada mempersiapkan generasi muda dengan ilmu 

pengetahuan dan nilai-niai Islam untuk mampu 

berusaha di atas dunia dan memetik hasinya di akhirat. 

c. Omar Mohammad al-Thoumi Al-Syaibani, menyatakan 

bahwa Penddikan 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 menuju yang baik, dari 

yang minimal menuju yang maksimal, dari yang 

potensial menuju aktual, dari yang pasif menuju yang 

aktif. Cara mengubah tingkah laku itu melalui proses 

pembelajaran. Perubahan tingkah laku tidak saja 

terhenti pada level individu, tetapi juga mencakup level 

masyarakat (etika sosial), sehingga melahirkan pribadi 

yang memiliki keshalehan sosial. 

Berdasarkan beberapa rumusan yang 

dikemukakan oleh para ahli pendidikan diatas, serta 

beberapa pemahaman yang diperoleh dari beberapa 

istilah pendidikan Islam, seperti tarbiyah, ta‟lim, ta‟dih 

dan istilah lainnya, maka pendidikan Islam dapat 

dirumuskan sebagai berikut : “Proses transinternalisasi 

pengetahuan dan nilai-niai Islam kepada peserta didik 
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melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, 

pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan 

potensinya guna mencapai keselarasan dan 

kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat”.
19

 

 

B. Dasar-Dasar Pendidikan Islam 

Dasar adalah suatu landasan untuk berpijak agar 

sesuatu dapat tegak kokoh berdiri, dasar dari bangunan 

adalah pondasi itu sendiri. Didalam menetapkan dasar pada 

suatu aktivitas manusia selalu berpegangan dengan 

pandangan hidup dan hukum-hukum dasar yang dianutnya, 

karena hal ini merupakan hal dasar yang akan menjadi 

pedoman  dalam kehidupannya. Apabila pandangan hidup 

dan hukum dasar yang dianut manusia berbeda, maka 

berbeda pulalah dasar dan tujuan aktifitas nya. 

Fungsi dari dasar itu sendiri adalah memberikan arah 

kepada tujuan yang hendak dicapai dan sekaligus sebagai 

landasan untuk berdirinya sesuatu. Setiap bangsa memiliki 

dasar pendidikannya sendiri ia merupakan cerminan falsafah 

kehidupan bangsa itu sendiri.  Untuk menentukan dasar 

peendidikan diperlukan peran filsafat pendidikan, karena 

berdasarkan anlisis filosofis didapatkan nilai-nilai yang dapat 

diyakini dapat dijadikan dasar pendidikan.  

Adapun dasar ideal suatu agama secara garis besarnya 

adalah Firman Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW.
20

 

Jika pendidikan diibaratkan sebagai suatu bangunan, maka 

Al-Qur‟an dan Hadits adalah pondasinya serta dilengkapi 

oleh ijma‟ dan Qiyas. 

                                                           
19

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2015), h.33 
20

Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Islam, (Bandung: Al-

Madrik, 1962), h.41 
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1. Al-Qur‟an   

Al-Qur‟an sebagai kamullah yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama  

dan menduduki posisi yang paling depan dalam 

pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya.  

Didalam Al-Qur‟an banyak terdapat ayat-ayat yang 

memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi umat yang 

pandai dan cerdik, perintah itu bukan hanya diperuntukkan 

untuk kaum laki-laki saja tetapi kaum perempuan 

termasuk didalamnya. 

Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 13: 

 

 

 

 

Artinya : “Apakah kamu takut akan (menjadi 

miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum 

Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika 

kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi 

taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah 

zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
21

 

2. As-sunnah 

Sementara sumber kedua adalah Sunnah 

Rasulullah SAW. Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan:  

sunnah menurut muhaditsin (para ahli Hadits), adalah 

segala yang dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik 

berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, 
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pengajaran, sifat, kelakuan perjalan hidup, baik yang 

demiikian itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi 

Nabi atau sesudahnya.
22

 Oleh sebab itu sunnah 

menciptakan sebuah prinsip, manipestasi wahyu dalam 

segala perbuatan dan taqrir Nabi, maka beliau menjadi 

tauladan yang harus diikuti. 

Robert L Gulickh dalam Muhammad the Educator 

menyatakan: “muhammad betul-betul seorang pendidik 

umat manusia menuju kemerdekaan dan kebahagiaan 

yang lebih besar serta melahirkan ketertiban dan 

stabilitas yang mendorong perkembangan budaya Islam, 

serta revolusi sesuatu yang mempunyai tempo yang tak 

tertandingi dan gairah menantang. Dari sudut pragmatis 

seseorang yang mengangkat perilaku manusia adalah 

seorang pangeran diantara para pendidik”.
23

 

3. Ijma‟ Ulama 

Ijma‟ Ulama menurut bahasa arab berarti 

kesepakatan atau sependapaat tentang beberapa hal. 

Sedangkan istilah ijma‟ ialah kesepakatan mujhtahid umat 

Islam teentang hukum Syara‟ peristiwa yang terjadi 

setelah Nabi Muhammad SAW wafat.   

Dari pernyataan diatas, ijma‟ ulama sebagai 

sumber hukum yang ketiga seteelah Al-Qur‟an dan 

Asunnah, karena pada hakikatnya Al-Qur‟an memang 

sebagai sumber hukum urtama dari ajaran Islam itu 

sendiri, tetapi dalam memahami Al-Qur‟an dan Asunnah 

tanpa pendapat ulama sangatlah sulit. Bahkan 
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dikhawatirkan terdapat kesalah fahaman atau 

menafsirkannya secara tekstual yang menimbulkan 

perpecahan. 

 

C. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan 

dicapai dengan suatu usaha atau kegiatan. Dalam Bahasa 

Arab dinyatakan dengan ghayat atau maqasid. Sedang dalam 

Bahasa Inggris, istilah tujuan dinyatakan dengan goal atau 

purpose atau objective.
24

 Secara umum istilah-istilah itu 

mengandung pengertian yang sama, yaitu arah suatu 

perbuatan atau yang hendak dicapai melalui upaya atau 

aktivitas.  

Tujuan, menurut Zakiah Daradjat adalah seusatu yang 

diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. 

Sedangkan menurut H.M Arifin, tujuan itu bisa jadi 

menunjukkan kepada masa depan yang terletak pada suatu 

jarak tertentu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha 

melalui proses tertentu. Meskipun banyak pendapat tentang 

pengertian tujuan, akan tetapi pada umumnya pengertian itu 

berpusat pada suatu maksud tertentu yang dapat dicapai 

melalui pelaksanaan atau perbuatan.  

Sementara itu para ahli pendidikan Islam merumuskan 

pula tujuan umum pendidikan Islam ini diantaranya : 

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. 

Kaum muslimin dari dahulu kala sampai sekarang 
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setuju bahwa pendidikan akhlak adalah inti pendidikan 

Islam, dan bahwa akhlak Yang Sempurna adalah tujuan 

pendidikan yang sebernanya. 

2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan 

akhirat. Pendidikan Islam bukan hanya menitikberatkan 

pada keagamaan saja, atau pada keduniaan saja, tetapi 

pada kedua-duanya. 

3) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi 

manfaat atau yang lebih terkenal sekarang ini dengan 

nama tujuan-tujuan vokasional dan profesional. 

4) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan 

memuaskan keinginan tahu (curiosty) dan 

memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. 

5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional dan 

pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu, 

dan keterampilan pekerjaan tertentu agar ia dapat 

mencari rezeki dalam hidup disamping memelihara segi 

kerohanian dan keagamaan. 

b. Hasan Langgulung, mencoba merumuskan tujuan khusus 

pendidikan Islam sebagai berikut : 

1) Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah 

Islam, dasar-dasarnya, asal-usul ibadah, dan cara-cara 

melaksanakannya dengan betul, dengan membiasakan 

mereka berhati-hati mematuhi akidah-akidah agama 

serta menjalankan dan menghormati syiar-syiar agama. 

2) Menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar 

terhadap agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar-

dasar akhlak yang mulia. 

3) Menanamkan keimanan kepada Allah Pencipta Alam, 

kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab dan hari 
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kiamat berdasarkan pada paham kesadaran dan 

perasaan.  

4) Menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah 

pengetahuan dalam adab dan pengetahuan keagamaan 

dan untuk mengikuti hukum-hukum agama dengan 

kecintaan dan kerelaan. 

5) Menumbuhkan rasa rela, optimisme, percaya diri, 

tanggung jawab, menghargai kewajiban, tolong 

menolong atas kebaikan dan takwa, kasih sayang, cinta 

kebaikan, sabar, berjuang untuk kebaikan, memegang 

teguh pada prinsip, berkorban untuk agama dan tanah 

air dan bersiap untuk membelanya.
25

  

 Tujuan pendidikan di rekomendasikan sebagai 

pengembangan pertumbuhan yang seimbang dari potensi 

dan kepribadian manusia, melalui latihan spiritual, 

intelektual, rasional diri, perasaan dan kepekaan fisik, 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

dalam hal keimanan, ketakwaan Allah SWT, serta berahlak 

mulia dalam kehidupannya, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Itulah tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam. 

Ibadah menjadi tujuan penciptaan manusia untuk 

menegakkan syari‟at Allah. Namun Para pakar pendidikan 

Islam menyapakati bahwa tujuan dari pendidikan Islam 

adalah sebagai:  

a) Mendidik Akhlak dan jiwa mereka 

b) Menanamkan rasa keutamaan  

c) Membiasakan mereka dalam kondisi kesopanan yang 

tinggi 
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d) Mempersiapkan mereka untuk satu kehidupan suci 

seluruhnya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.
26

 

Jadi, pendidikan islam merupakan pembimbing dan 

pembina fitrah peserta didik secara maksimal, menjadi 

manusia yang seutuhnya dan bermuara pada penciptanya 

pribadi peserta didik sebagai insan yang al-kamil (Islam 

yang sempurna). 

Penekanan terpenting dari ajaran Islam pada 

dasarnya adalah hubungan antar sesama manusia yang 

syarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas 

sosial itu. Sejalan dengan hal ini, arah pelajaran etika di 

dalam Al-Qur‟an dan secara tegas di dalam hadits Nabi 

mengenai diutusnya Nabi adalah untuk memperbaiki 

moralitas bangsa Arab waktu itu.  

Oleh karena itu, berbicara pendidikan islam, baik 

makna maupun tujuannya haruslah mengacu pada 

penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan 

melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman 

nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup 

(hasanah) di dunia bagi anak didik yang kemudian akan 

mempu membuahkan kebaikan (hasanah) di akhirat kelak. 

 

D. Kurikulum Pendidikan Islam 

1. Secara Etimologi 

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa 

Yunani “curir” yang artinya pelari, dan “curare” yang 

berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari 

dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, 
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yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus 

ditwmpuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. 

Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa 

diungkapkan dengan “manhaj” yang berarti jalan yang 

terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang 

kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan (manhaj al-

dirasah) dalam Qamus Tarbiyah adalah seperangkat 

perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh 

lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan 

pendidikan.
27

  

2. Secara Terminologi 

Para ahli telah banyak mendefinisikan kurikulum 

diantaranya :  

a. Crow and Crow mendefinisikan bahwa kurikulum 

adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata 

pelajaran yang disusun secara sitematis untuk 

menyelesaikan suatu program..
28

  

b. M. Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh 

bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses 

kependidikan dalam suatu sistem institusional 

pendidikan.
29

 

Nampaknya pengertian ini masih terlalu 

sederhana dan lebih menitikberatkan pada materi 

pelajaran semata. Sesuai dengan perkembangan 

pendidikan, kurikulum yang semula dipandang sebagai 

sejumlah ata pelajaran kemudian beralih makna 

menjadi semua kegiatan atau semua pengalaman 

belajar yang diberikan kepada peserta didik dalam 
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rangka mencapai tujuan pendidikan dan berada di 

bawah tanggung jawab sekolah, lebih khususnya 

diartikan hasil belajar yang diharapkan. Hal ini dapat 

dilihat dari rumusan para ahli sebagai berikut : 

c. Zakiah Daradjat memandang kurikulum sebagai suatu 

program yang direncanakan dalam bidang pendiidkan 

dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-

tujuan pendidikan tertentu. 

a. Dr. Addamardasyi Sarhan dan Dr. Munir Kamil yang 

disitir oleh Al-Syaibani, bahwa kurikulum adalah 

sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, 

olah raga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah 

bagi murid-muridnya di dalam dan di luar sekolah 

dengan maksud menolong untuk berkembang 

menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah 

laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. 

Pengertian kurikulum ini nampaknya lebih luas 

dari pengertian yang pertama, karena di sini kurikulum 

tidak hanya dipandang dalam artian mata pelajaran, 

namun juga mencakup seluruh program di dalam 

kegiatan pendidikan. 

Kalau dianalisis batasan di atas ternyata 

kegiatan kulikuler tidak hanya terbatas dalam ruangan 

kelas saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar, 

karena itu menurut pandangan modern semua kegiatan 

yang bertujuan memberikan pengalaman belajar bagi 

siswa adalah kurikulum.
30

 

3. Komponen Kurikulum 

Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam proses 

pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan 
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pendidikan, maka hal ini berarti bahwa sebagai alat 

pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting 

dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan 

baik. Bagian-bagian ini disebut komponen yang saling 

berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. 

a. Menurut Hasan Langgulung ada 4 komponen utama 

kurikulum yaitu : 

1) Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan 

itu. Dengan lebih tegas lagi orang yang bagaimana 

ingin kita bentuk dengan kurikulum tersebut. 

2) Pengetahuan (knowledge) informasi, data-data, 

aktifitas dan pengalman 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 

pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut.
31

 

b. Menurut Penulis komponen kurikulum itu meliputi : 

1) 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: 
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(1) Standar Kompetensi, (2) Kompetensi Standar, 

(3) Indikator Kompetensi. 

Setiap tujuan tersebut minimal ada tiga 

domain, yaitu setiap domain kognitif, afektif dan 

psikomotor: setipa tujuan tidak tercapaidengan baik 

jika salah satu domain diatas terabaikan. Bahkan 

dalam pendidikan Islam domain afektif (sikap 

beragama) lebih utama dari yang lainnya. Di sisi lain 

tujuan pendidikan Islam sebenarnya bersifat 

universal bukan hanya nasional, karena konsep 

pendidikan Islam adalah theosentris, dimana 

masalah kemanusiaan ada di dalamnya sedangkan 

pendidikan non Islam (sekuler) bersifat 

antroposentris. 

2) 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 (SAP) dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Setiap materi 

tersebut harus jelas scope dan squencenya. 

3) Media (sarana dan prasarana) 

Media sebagai sarana perantara dalam pembelajaran 

untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik. Media tersebut brupa 

benda (materil) dan bukan benda (non materil). 

4) Strategi 

Staregi merujuk pada pendekatan dan metode serta 

teknik mengajar yang digunakan. Dalam strategi 

termasuk juga komponen penunjang lainnya, seperti: 
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(1) sistem administrasi, (2) pelayanan BK, (3) 

remedial, (4) pengayaan dan sebagainya. 

5) Proses Pembelajaran 

Komponen ini sangat penting, sebab diharapkan 

melalui prose pembelajaran akan terjadi perubahan 

tingkah laku pada peserta didiik sebagai indikator 

keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Oleh karena 

itu dalam proses pembelajaran dituntut sarana 

pembelajaran yang kondusif, sehingga 

memungkinkan dan mendorong kreativitas peserta 

didik dengan bantuan pendidik. 

6) Evaluasi 

Dengan evaluasi (penilaian) dapat diketahui tercapai 

atau tidaknya tujuan atau kompetensi yang telah 

dirumuskan.
32

 

 

E. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendekatan 

Pendekatan merupakan terjemahan dan kata 

“approach”, dalam bahasa Inggris diartikan dengan “come 

near” (menghampiri) “go to” (jalan ke) dan “way path” 

dengan arti (jalan) dalam pengertian ini dapat dikatakan 

bahwa “approach” adalah cara menghampiri atau 

mendatangi sesuatu. Pendekatan  dapat juga diartikan cara 

pemprosesan subjek atas objek untuk mencapai tujuan. 

Pendekatan juga bisa berarti cara pandang terhadap sebuah 

objek persoalan, dimana cara pandang itu adalah cara 

pandang dalam konteks yang lebih luas. 
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Lawson dalam konteks belajar, mendefinisikan 

pendekatan adalah segala cara atau strategi yang 

digunakan pendidik untuk menunjang keefektifanan 

keefesienan dalam proses pembelajaran materi tertentu, 

dalam hal ini seperangkat langkah operasional yang 

direkayasa sedemikian rupa, untuk memecahkan masalah 

atau mencapai tujuan belajar tertentu. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pendekatan memerlukan 

pandangan falsafi terhadap subjek matter yang harus 

diajarkan, yang urutan selanjutnya melahirkan metode 

mengajar, dan dalam pelaksanaanya dijabarkan dalam 

bentuk teknik penyajian pembelajaran.  

2. Pendekatan dalam Pendidikan Islam 

Sebenarnya banyak jenis pendekatan yang dapat 

digunakan dalam pendidikan Islam, ada beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan dalam pendidikan 

Islam:  

a. Pendekatan Pengalaman 

Pendekatan Pengalaman yaitu pemberian 

pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam 

rangka penanaman nilai-nilai kegamaan baik secara 

individual maupun kelompok. 

Syaiful Bahri Djamarah dkk., menyatakan bahwa 

pengalaman yang dilalui seseorang adalah guru yang 

baik. Pengalaman merupakan guru tanpa jiwa, namun 

selalu dicari oleh siapa pun juga, belajar pengalaman 

adalah lebih baik dari sekedar bicara dan tidak pernah 

berbuat sama sekali. 

Meskipun pengalaman diperlukan dan selalu 

dicari selama hidup namun tidak semua pengalaman 

bersifat mendidik, karena ada pengalaman yang bersifat 

tidak mendidik. Suatu pengalaman dikatakan tidak 
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mendidik jika pendidik tidak membawa peserta didik 

ke arah tujuan pendidikan akan tetapi ia 

menyelewengkan peserta didik dari tujuan itu, misalnya 

mengajar anak menjadi pencuri.  

Karena itu ciri-ciri pengalaman edukatif adalah 

berpusat pada suatu tujuan yang berarti bagi anak, 

kontinyu dengan kehidupan anak, interaktif dengan 

lingkungan, dan juga sesamanya. Pepatah Arab 

mengatakan: “Ilmu tanpa diiringi dengan amal 

(pengalaman) bagaikan pohon tanpa buah”. 

Betapa tingginya niali suatu pengalaman, maka 

disadari akan pentingnya pengalaman bagi 

perkembangan jiwa peserta didik sehingga dijadikanlah 

pengalaman itu sebagai suatu pendekatan. Maka jadilah 

“pendekatan pengalaman” sebagai fase yang baru dan 

diakui pemakaiannya dalam pendidikan. Belajar dari 

pengalaman lebih baik dibandingkan dengan sekedar 

bicara, tidak, pernah berbuat sama sekali. Pengalaman 

yang dimaksud disini adalah pengalaman yang sifatnya 

mendidik, dikatakan demikian, lantaran ada 

pengalaman yang bersifat tidak mendidik seperti 

mengajari anak KKN.  

Pemberian pengalaman yang edukatif kepada 

peserta didik berpusat kepada tujuan yang memberi arti 

terhadap kehidupan anak, interaktif dengan 

lingkungannya. 

Metode mengajar yang dapat dipakaikan dalam 

pendekatan pengalaman, diantaranya: (1) metode 

eksperimen (percobaan), (2) metode drill, (3) metode 

sosiodrama dan bermain peranan, (4) metode inkuiri 

dan metode lainnya. 
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b. Pendekatan Pembiasaan 

Pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu 

yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih 

dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. 

Dengan pembiasaan pendidikan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik terbiasa mengamalkan 

ajaran agamanya, baik secara individual maupun secara 

berkelompok dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Pendekatan Emosional  

Pendekatan emosional ialah usaha untuk 

menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam 

menyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana 

yang baik dan yang buruk.  

Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada di dalam 

diri seseorang. Emosi tersebut berhubungan dengan 

masalah perasaan. Seseorang yang mempunyai 

perasaan pasti dapat merasakan sesuatu, baik perasaan 

jasmaniah maupun perasaan rohaniah, di alam perasaan 

rohaniah tercakup perasaan intelektual, perasaan estetis 

dan perasaan etis, perasaan sosial dan harga diri. 

d. Pendekatan Rasional 

Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan 

mempergunakan rasio (akal) dalam memahami dan 

menerima kebesaran dan kekuasaan Allah. 

Manusia adalah makhluk ciptaan Maha Pencipta 

yaitu Allah swt, yang diciptakannya dengan sempurna 

dan berbeda dengan ciptaanya yang lain. Perbedaan 

manusia dengan makhluk lain terletak, pada akal 

manusia mempunyai akal sedangkan makhluk yang 

lainnya binatang dan sejenisnya tidak mempunyai akal.  
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Dengan kekuatan akalnya manusia dapat 

membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan 

yang buruk serta dengan akal pula manusia dapat 

membuktikan dan membenarkan adanya Allah swt 

Maha Pencipta di atas segala sesuatu di dunia ini. 

e. Pendekatan Fungsional 

Pengertian fungsional adalah usaha memberikan 

materi agama menekankan kepada segi kemanfaatan 

bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan tingkat perkembangannya. 

Ilmu agama yang dipelajari oleh anak di sekolah 

bukanlah hanya sekedar melatih otak tetapi diharapkan 

berguna bagi kehidupan anak, baik dalam kehidupan 

individu maupun dalam kehidupan sosial. Dengan 

agama anak-anak dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. 

Dengan demikian dengan pendekatan fungsional 

berarti baik kehidupan  sehari-hari baik kehidupan 

individu maupun kehidupan masyarakat.
33

 

 

F. Metodologi Pendidikan Islam  

1. Pengertian Metodologi  

Metodologi merupakan pembahasan tentang metode 

atau metode-metode. Ditinjau dari segi bahasa metode 

berasal dari bahasa Yunani “methodos” kata ini terdiri 

dari dua suku kata, yaitu “metha” yang berarti 

melalui/melewati dan “hodos” yang berarti jalan/cara.
34

 

Dalam bahasa Inggris dikenal term method dan way 

yang diterjemahkan dengan metode & cara dalam bahasa 
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Arab, kata metode diungkapkan dalam berbagai kata 

seperti kata at-thoriqoh, al manhaj, dan al wasilah. At 

thoriqoh berarti jalan, al manhaj berarti sistem, dan al 

wasilah berarti mediator/perantara. Dengan demikian, kata 

Arab yang paling dekat dengan arti metode adalah ath-

thoriqoh.
35

 

Maka metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui 

untuk mencapai tujuan. Selanjutnya jika kata metode 

tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat 

membawa arti metode sebagai jalan untuk menanamkan 

pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat 

dalam pribadi obyek sasaran, yaitu pribadi Islami. Selain 

itu metode dapat pula membawa arti sebagai cara untuk 

memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam, 

sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangna 

zaman.  

Inilah pengertian-pengertian metode yang dapat 

dipahami dapat dipahami dari berbagai pendapat yang 

dibuat para ahli. Dari pendekatan kebahasaan tersebut 

nampak bahwa metode lebih menunjukkan kepada jalan 

dalam arti jalan yang bersifat non fisik. Yakni jalan dalam 

bentuk ide-ide yang mengacu kepada cara yang 

mengantarkan seseorang untuk sampai pada tujuan yang 

ditentukan.  

Namun demikian, secara terminologis atau istilah 

kata metode bisa membawa kepada pengertian yang 

bermacam-macam sesuai dengan konteksnya. Hasan 

Langgulung mengatakan, karena pelajaran agama 

sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Qur‟an itu bukan 

hanya satu segi saja, melainkan bermaca-macam, yaitu ada 
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kognitifnya seperti tentang fakta-fakta sejarah, syarat-

syarat sah sholat, ada aspek afektifnya, seperti 

penghayatan pada nilai-nilai keimanan dan akhlak, dan 

ada aspek psikomotorik seperti praktek sholat, haji, dan 

sebagainya, maka metode untuk mengajarkannya pun 

bermacam-macam, sehingga metode pendidikan islam itu 

dapat diartikan sebagai metode pengajaran yang 

disesuaikna dengan materi atau bahan pelajaran yang 

terdapat dalam islam itu sendiri. Karena muatan ajaran 

islam itu luas, maka metode pendidikan islam pun luas 

cakupannya. Menurut Ahmad tafsir metode pengajaran 

agama Islam adalah cara paling efektif dan efisien dalam 

mengajarkan agama Islam.
36

 

Pemilihan metode yang tepat disamping efektif dan 

efisien juga akan membawa suasana belajar yang menarik 

bagi siswa.  

2. Macam-macam Metode Pembelajaran Pendidikan Islam  

Metode mempunyai kedudukan yang penting dalam 

upaya pencapaian tujuan pendidikan melalui metode yang 

tepat bukan saja materi pelajaran dimungkinkan tercapai 

pada peserta didik, tetapi lebih jauh dari itu, melalui 

metode pendidikan pengertian-pengertian fungsional akan 

terserap oleh peserta didik.
37

 

Banyak metode yang telah dikemukakan oleh ahli 

pendidikan dalam proses pembelajaran. Setiap metode 

memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan metode 
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diantaranya, tujuan pembelajaran, kondisi peserta didik, 

materi ajar, situasi dan fasilitas.
38

 

Tentunya pemilihan metode harus didasarkan pada 

hal-hal tersebut, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tersampaikan. Dibawah ini beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam antara 

lain :  

a. Metode Ceramah  

Ceramah merupakan metode adalah metode 

tradisional, yaitu menyampaikan suatu pelajaran 

dengan jalan penuturan secara lisan pada peserta didik. 

Ciri metode ini yang sangat menonjol adalah peran 

guru di dalam kelas tampak sangat dominan, sehingga 

peserta didik hanya berperan sebagai obyek bukan 

sebagai subyek pendidikan. 

b. Metode Kerja Kelompok  

Metode kerja kelompok adalah penyajian 

materi dengan cara pemberian tugas-tugas untuk 

mempelajari sesuatu kepada kelompok-kelompok 

belajar yang sudah ditentukan dalam rangka mencapai 

tujuan.  

c. Metode Tanya Jawab  

Metode ini merupakan salah satu teknik 

mengajar yang dapat membantu kekurangan-

kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Ini 

disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran 

sejauh mana dapat mengerti dan dapat mengungkap 

apa yang telah diceramahkan. 
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d. Metode Teladan 

Dalam Al-Qur‟an kata teladan diproyeksikan 

dengan kata uswah yang kemudian diberi sifat 

dibelakangnya seperti sifat hasanah yang berarti baik. 

Metode ini dianggap penting karena aspek agama yang 

terpenting adalah akhlak yang termasuk dalam 

kawasan afektif yang terwujud dalam bentuk tingkah 

laku (behavioral).  

e. Metode Kisah  

Kisah atau cerita sebagai suatu metode 

pendidikana mempunyai daya tarik yang menyentuh 

perasaan. Islam menyadari sifat alamiah manusia 

untuk menyenangi cerita itu, dan menyadari 

pengaruhnya yang besar terhadap perasaan. Oleh 

karena itu Islam mengeksploitasi cerita itu untuk 

dijadikan salah satu teknik pendidikan. Ia 

menggunakan berbagai jenis cerita; cerita sejarah 

faktual yang menampilkan suatu contoh kehidupan 

manusia yang dimaksudkan agar kehidupan manusia 

bisa seperti pelaku yang ditampilkan oleh contoh 

tersebut.  

f. Metode Pembiasaan 

Cara lain yang digunakan oleh Al-Qur‟an 

dalam memberikan materi pendidikan adalah melalui 

kebiasaan yang dilakukan secara bertahap. Al-Qur‟an 

menjadikan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik 

atau metode pendidikan. Lalu ia mengeubah seluruh 

sifat-sifat baik menjadi kebiasaan peserta didik. 

Sehingga peserta didik dapat menuanikan kebiasaan 

itu tanpa terlalu payah.
39
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g. Metode Diskusi  

Metode diskusi merupakan salah satu cara yang 

dapat digunakan dalam meyelesaikan masalah serta 

dapat memperluas pengetahuan. Proses diskusi dapat 

dilakukan dengan cara bertukar pikiran/pendapat 

maupun dengan bantah-bantahan sampai akhirnya 

menemukan satu kesimpulan. Metode ini baik 

digunakan dalam mengasah penalaran peserta didik.
40

 

h. Metode Demonstrasi  

Demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran 

dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada 

siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, 

baik sebenarnya atau sekedar tiruan.  

i. Metode Inkuiri 

Merupakan salah satu metode pengajaran 

dengan cara guru menyuguhkan suatu peristiwa 

kepada siswa yang mengandung teka-teki dan 

memotivasi siswa untuk mencari pemecahan masalah. 

Metode ini ditelusuri dari fakta menuju teori.  

j. Metode Problem Solving  

Problem solving adalah suatu cara menyajikan 

bahan pelajaran dengan jalan dimana siswa 

dihadapkan pada suatu permasalahan dan dituntut 

untuk mencari solusinya. Dalam mata pelajaran PAI 

metode baik digunakan dalam meyajikan materi fikih. 

Yakni dengan menyajikan permasalahan khilafiah 

ulama maupun permasalah kontemporer yang tidak 

                                                           
40

Tayaf Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab 

(Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1995), h.41-45 



 39 

disebutkan hukumnya secara eksplisit dalam Al-

Qur‟an dan Hadits.
41
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