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ABSTRAK 

 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA KEPEMIMPINAN 

ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ 

 

Oleh 

Lailatul Maghfiroh 

 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak 

lain. Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah. 

Kepemimpinan setelah Nabi Muhammad  wafat digantikan oleh 

kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-

Shiddiq adalah pemimpin kaum Quraisy yang terkemuka, terhormat 

dan salah satu tokoh terkenal baik. Masa kepemimpinannya dapat 

dijadikan sebagai bahan dalam mengkaji nilai-nilai pendidikan islam. 

Sesuai latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah apa saja nilai-nilai pendidikan islam yang 

terkandung pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan 

bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung 

pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap 

pendidikan saat ini. Sedangkan tujuannya adalah untuk menentukan 

nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung pada masa 

kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan untuk mengetahui 

implementasi nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung pada masa 

kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap pendidikan saat ini. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Jenis 

pendekatannya adalah deduktif dan metode analisisnya adalah analisis 

isi. 

Berdasarkan penelitian/telaah pustaka yang telah dilakukan, 

nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung pada kepemimpinan Abu 

Bakar Ash-Shiddiq dapat disimpulkan terdiri dari nilai ketegasan, 

keberanian, kedermawanan, keadilan, kejujuran dan kewibawaan. 

Sedangkan implementasi nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung 

pada kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap pendidikan saat 

ini yaitu ketegasan dalam mendidik, keberanian dalam mendidik, 

kedermawanan dalam mendidik, keadilan dalam mendidik, kejujuran 
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dalam mendidik, dan kewibawaan dalam mendidik sehingga nilai-nilai 

pendidikan islam yang terkandung pada masa kepemimpinan Abu 

Bakar Ash-Shiddiq dapat menjadi acuan atau pedoman dalam dunia 

pendidikan saat ini. 

 

Kata Kunci : Nilai, Pendidikan Islam, dan Kepemimpinan Abu Bakar 

Ash-Shiddiq 
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ABSTRACT 

 

VALUES OF ISLAMIC EDUCATION IN ASH-SHIDDIQ'S 

LEADERSHIP ASH-SHIDDIQ 

 

By: 

Lailatul Maghfiroh 

 

 

 Leadership is the ability to influence others. In Islam, 

leadership is synonymous with the term caliph. The leadership 

after the death of the Prophet Muhammad was replaced by the 

leadership of the Caliph Abu Bakr Ash-Siddiq. Abu Bakr Ash-

Siddiq was a prominent, respectable and well-known leader of the 

Quraysh. His leadership period can be used as material in 

studying the values of Islamic education. 

 According to this background, the problems that can be 

formulated are what are the values of Islamic education contained 

during the leadership of Abu Bakar Ash-Siddiq and how to 

implement the values of Islamic education contained in the 

leadership of Abu Bakar Ash-Siddiq towards education today. 

While the aim is to determine the values of Islamic education 

contained in the leadership of Abu Bakar Ash-Siddiq and to 

determine the implementation of the values of Islamic education 

contained in the leadership of Abu Bakar Ash-Siddiq towards 

education today. The research method used is library research. 

The type of approach is deductive and the method of analysis is 

content analysis. 

Based on the research/library review that has been carried 

out, the values of Islamic education contained in the leadership of 

Abu Bakar Ash-Siddiq can be concluded to consist of the values of 

firmness, courage, generosity, justice, honesty and authority. 

While the implementation of Islamic educational values contained 

in the leadership of Abu Bakar Ash-Siddiq towards education 

today is firmness in educating, courage in educating, generosity in 

educating, justice in educating, honesty in educating, and 
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authority in educating so that educational values Islam contained 

during the leadership of Abu Bakr Ash-Siddiq can be a reference 

or guide in the world of education today. 

 

Keywords: Values, Islamic Education, and Leadership of Abu Bakr 

Ash-Siddiq 
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MOTTO 

 

                 

Artinya : “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat 

(pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan 

janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”. (Q.S. Al 

Baqarah [2]: 152)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

PT. Sigmma Examedia ArkanLemma), h. 20. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna yang  

terkandung dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan 

jelaskan pengertian  dari judul skripsi “Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Pada Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq", dengan demikian 

agar pembahasan selanjutnya dapat  terarah  dan dapat  diambil  suatu  

pengertian yang  lebih  nyata, Adapun istilah-istilah yang perlu 

ditegaskan  adalah  sebagai berikut : 

1. Nilai 

Nilai berasal dari bahasa Latin vale‟re yang artinya berguna, 

mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai suatu 

yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan 

seseorang atau sekelompok orang. 

Menurut Steeman, Nilai adalah sesuatu yang memberi makna  

pada hidup, memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah 

sesuatu yang dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai 

tindakan seorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu 

menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang 

amat erat antara nilai dan etika.
1
 

Nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan, kebajikan, dan 

keluhuran budi serta akan menjadi sesuatu yang dihargai dan 

dijunjung tinggi serta dikejar oleh seseorang sehingga ia merasa 

menjadi manusia yang sebenarnya. Linda dan Ricard Eyre menulis 

begini : 

“Yang dimaksudkan dengan nilai adalah standar-standar 

perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana 

kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. 

Tentu saja, nilai-nilai yang baik yang bisa menjadi orang lebih 

baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara 

                                                 
1
 Subandi Dedi Lazwardi, Amirudin Amirudin, dkk., Internalisasi Nilai-Nilai 

Piil Pesenggiri Dan Islam, (Bandung: Alfabet, 2020), h. 10. 
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lebih baik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan moralitas 

adalah prilaku yang diyakini banyak orang sebagai benar dan 

sudah terbukti tidak menyusahkan orang lain, bahkan 

sebaliknya”.2 

 

2. Pendidikan  

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi 

siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan 

dalam dirinya yang memungkinkan berfungsi dalam kehidupan 

masyarakat.
3
 Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai 

usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-

nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. dalam perkembangannya, 

istilah pendidikan atau pedagogie berarti bimbingan atau pertolongan 

yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi 

dewasa.
4
 

Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang 

dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi 

dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih 

tinggi dalam arti mental. Kenyataannya, pengertian pendidikan ini 

selalu mengalami perkembangan, meskipun secara esensial tidak jauh 

berbeda. Berikut ini akan dikemukakan sejumlah pengertian 

pendidikan yang diberikan oleh para ahli. 

 

a. Ki Hajar Dewantara 

Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-

anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan setinggi-tingginya. 

                                                 
2
 Ipin Aripin, Pendidikan Nilai Pada Materi Konsep Sistem Imun, 

(Jurnal Bio Edukasi, Volume 10, No 1 2019), h. 21.  
3
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi, (Jakarta: Geografi, 

2014), h.15. 
4
 Vivi May Kumala, Jinny Susilo, dkk, Hubungan Pengetahuan 

Pedagogik dengan Kompetensi Pedagogik  serta Perbedaannya Di Sekolah 

Negeri dan Sekolah Swasta, (Bandung: Prosiding SNIPMD, 2019), h. 75. 
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b. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Dari beberapa pengertian atau batasan pendidikan yang 

diberikan para ahli tersebut, meskipun berbeda secara redaksional, 

namun secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-

faktor yang terdapat di dalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan 

tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau 

pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur- unsur seperti 

pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya. 

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung dalam suatu proses. 

Proses itu berupa transformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan 

keterampilan. Penerima proses adalah anak atau peserta didik yang 

sedang tumbuh dan berkembang menuju kearah pendewasaan 

kepribadian dan penguasaan pengetahuan, sebab hanya melalui proses 

pendidikan yang baik maka manusia akan mampu meraih dan 

menguasai ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. 

Ilmu Pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang 

berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa nabi 

muhammad SAW. Islam berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan 

manusia ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber dari Al-

Quran dan hadis serta akal
5
. 

Kata Islam dalam Pendidikan Islami menunjukkan warna 

pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna islam, 

pendidikan yang islami yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam. 

 

3. Kepemimpinan Abu Bakar As-shiddiq 

Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses 

mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi 

                                                 
5
 Nurul Jempa,  Nilai-Nilai Agama Islam, (Jakarta: Pedagogik,  2018), 

h. 52. 
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perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok dan budayanya.
6
  

Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah. 

Sebutan khalifah pada dasarnya bermakna  pengganti atau wakil. 

Pemakaian kata khalifah setelah Nabi Muhammad  wafat terutama 

bagi keempat Khulafaurrasyidin menyentuh juga maksud yang 

terkandung di dalam perkataan amir (jamaknya umara) yang berarti 

penguasa. 

 

Sebagai Khalifah, Abu bakar mengalami dua kali bai'at. 

Pertama di Saqifah Bani Sa'idah, yang dikenal dengan Bai'ah Khassah. 

Kedua di Masjid Nabawi di Madinah. Pada hakekatnya pemilihan Abu 

Bakar di Balai Pertemuan Bani Sa’idah tidak banyak diikuti sahabat 

senior lain, seperti Ali bin Abi Thalib, 'Uthman bin 'Affan, Abd. al-

Rahman bin 'Auf, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqash dan 

Talhah bin 'Ubaidillah. Tetapi ditinggalkannya mereka bukan suatu 

kesengajaan. Sebaliknya pertemuan tersebut tidak direncanakan 

sebelumnya dan hanya terdorong oleh keadaan. Keadaan waktu itu 

amat genting, sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas. Namun 

para sahabat senior tersebut seorang demi seorang, kecuali Zubair, 

dengan sukarela berbai'at kepada Abu Bakar. Zubair memerlukan 

tekanan dari Umar agar bersedia berbai'at. Adapun Ali bin Abi Thalib, 

baru berbai'at kepada Abu Bakar, setelah 6 bulan istrinya Fatimah 

wafat, Terlepas dari silang pendapat tentang siapa yang berhak 

menduduki jabatan kekhalifahan, yang jelas sejarah telah 

membuktikan bahwa Abu Bakar terpilih secara demokratis menjadi 

Khalifah Pertama dalam sejarah Islam.
7
 

Masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai 

kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang 

murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri nabi, pemberontakan 

dari beberapa kabilah Arab dan banyaknya orang-orang yang ingkar 

membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad disebabkan 
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keyakinan mereka terhadap ajaran Islam belum begitu mantap, dan 

wafatnya nabi Muhammad menggoyahkan keimanan mereka. Masalah 

nabi palsu sebenarnya telah ada sejak nabi Saw masih hidup, tetapi 

kewibawaan Nabi SAW menggetarkan hati mereka untuk 

melancarkan aktivitasnya. Masalah pemberontakan kabilah 

disebabkan oleh anggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian 

dibuat bersama nabi secara pribadi dan perjanjian tersebut berakhir 

dengan wafatnya beliau. Mereka menganggap tidak perlu lagi taat dan 

tunduk kepada penguasa Islam yang baru. Sedangkan orang-orang 

yang ingkar membayar zakat hanyalah karena kelemahan iman 

mereka. Mereka tidak mau membayar zakat karena mereka 

beranggapan bahwa zakat itu hanyalah upeti yang tidak patut 

diwajibkan atas setiap orang merdeka. Hal ini terjadi karena menurut 

adat kebiasaan orang Arab, mereka itu tidak mau tunduk kepada 

siapapun selain orang yang memegang kekuasaan keagamaan. 
8
 

 

B. Latar Belakang  

 Perkembangan pendidikan Islam secara makro di satu sisi 

menunjukkan potensi fleksibilitas pendidikan Islam sesuai dengan 

tuntutan zaman. Namun demikian, di sisi lain perkembangan ini 

mendatangkan tantangan pada level mikro yang amat kompleks. 

Setiap bentuk kelembagaan memiliki masalahnya sendiri-sendiri yang 

menuntut penanganan yang spesifik.  

Kebijakan pengembangan pendidikan Islam pada masa depan 

harus diorientasikan pada target keunggulan mengingat tantangan 

kompetisi baik pada tingkat lokal maupun global yang semakin keras. 

Watak diversifikatif dari kelembagaan pendidikan Islam merupakan 

modal dasar yang dapat dikembangkan untuk memacu kemajuan 

pendidikan Islam secara keseluruhan.
9
 

Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang 

berkualitas. Di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya adalah 

muslim, masih memiliki beberapa problematika terkait pendidikan 
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khususnya pendidikan Islam. Permasalahan pendidikan Islam yang 

terjadi di masa kini yaitu : 
10

 

 

1. Problem Konseptual Teoretik Pendidikan Islam  

a. System pendekatan orientasi  

Ditengah gelombang krisis nilai-nilai cultural berkat 

pengaruh ilmu dan teknologi yang berdampak pada perubahan 

sosial. Pendidikan Islam masa kini dihadapkan pada tantangan 

yang jauh lebih berat dari tantangan yang dihadapi pada masa 

permulaan penyebaran Islam. Tantangan tersebut berupa timbulnya 

aspirasi dan idealitas umat manusia yang serba multiinteres yang 

berdimensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang simplisistis dan 

sangat kompleks. Akibat permintaan yang bertambah manusia 

semakin kompleks pula, hidup kejiwaannya semakin tidak mudah 

sehingga jiwa manusia itu perlu diberi nafas Agama.  

 

b. Pelembagaan proses kependidikan islam.  

Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari 

system masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalisasinya selalu 

mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan 

masyarakat. Disamping itu pergeseran idealitas masyarakat yang 

menuju kearah pola pikir rasional teknologis yang cenderung 

melepaskan diri dari tradisionalisme cultural-edukatif makin 

membengkak. Apalagi bila diingat bahwa misi pendidikan Islam 

lebih berorientasi kepada nilai-nilai luhur dari Tuhan yang harus 

diinternalisasikan kedalam lubuk hati tiap pribadi manusia melalui 

bidang-bidang kehidupan manusia. 

 

c.   Pengaruh sains dan teknologi canggih.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak positif dari 

kemajuan teknologi sampai kini adalah bersifat fasilitatis 

(memudahkan). Memudahkan kehidupan manusia yang sehari-hari 

sibuk dengan berbagai problema yang semakin rumuit. Dampak 

negative dari teknologi modern telah mulai menampakkan diri 
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didepan mata kita. Pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya 

mental spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh berkembang dalam 

berbagai bentuk penampilan dan gaya-gayanya. Permasalahan baru 

yang harus dipecahkan oleh pendidikan Islam khususnya adalah 

mampu menyeimbangkan Iptek dan Imtak, dan mengarahkan nilai-

nilai tradisional kepada individu atau sosial.  

 

d.  Krisis pendidikan islam  

Beberapa ahli perencanaan kependidikan masa depan telah 

mengidentifikasikan krisis pendidikan yang bersumber dari krisis 

orientasi masyarakat masa kini, dapat pula dijadikan wawasan 

perubahan system pendidikan Islam, yang mencakup fenomena-

fenomena antara lain:  

1) Krisis nilai-nilai. Bangsa Indonesia adalah negara yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam, yang dahulu 

dikenal sebagai bangsa yang ramah, berbudaya, memiliki 

moral dan akhlak yang begitu tinggi, namun pada saat ini, 

lambat laun moral ini sudah terkikis oleh globalisasi yang 

demikian kuat. Nilai-nilai kehidupan yang dipelihara 

menjadi goyah bahkan berangsur hilang. 

 

2) Krisis konsep tentang kesepakatan arti hidup yang baik. 

Masyarakat mulai mengubah pandangan tentang cara hidup 

bermasyarakat yang baik dalam bidang ekonomi., politik, 

kemayarakatan dan implikasinya terhadap kehidupan sosial.  

 

3) Kurangnya sikap idealism dan citra remaja kita tentang pola 

hidupnya di masa depan bangsa. Sekolah dituntut untuk 

mengembangkan idealisme generasi muda untuk 

berwawasan masa depan yang realistic.  

 

4) Makin bergesarnya sikap manusia kearah pragmatisme yang 

pada gilirannya membawa kearah materialism dan 

individualism. Hubungan antar manusia bukan lagi 

berdasarkan sambung rasa, tetapi berdasarkan hubungan 

keuntungan materill dan status. 
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2. Hancurnya Pilar-pilar Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter yang ditopang oleh pendidikan moral, 

pendidikan nilai, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan 

sama-sama membantu siswa untuk tumbuh secara lebih matang dan 

kaya, baik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam konteks 

kehidupan bersama.  

 

Akan tetapi pada kenyataannya di dalam lembaga pendidikan 

masih terdapat praktik budaya yang tidak sejalan dengan pendidikan 

karakter. Budaya sekolah atau madrasah yang tidak baik, seperti 

kultur tidak jujur, menyontek, mengatrol nilai, manipulasi dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bisnis buku pelajaran yang 

merugikan siswa, tidak disiplin, kurang bertanggung jawab terhadap 

kebersihan dan kesehatan lingkungan, hingga pelecehan seks masih 

mewarnai lembaga pendidikan saat ini. Semua contoh ini sama sekali 

bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan karakter.  

 

Dalam realitasnya pilar-pilar pendukung karakter tersebut saat ini 

kurang berfungsi lagi secara efektif, sebagai akibat dari kelemahan 

dalam bidang metodologi. Pengajaran tentang moral, nilai, agama dan 

kewarganegaraan sebagaimana yang berjalan selama ini memang 

penting, karena perilaku manusia banyak dituntun oleh sebuah 

pengertian dan pemahaman tentang sesuatu yang akan dikerjakannya. 

Namun upaya ini harus disertai dengan keteladanan dari seluruh 

komponen yang terlibat dalam pendidikan (terutama guru), 

lingkungan dan atmosfer pendidikan yang kondusif, berbagai tindakan 

yang bersifat edukatif dan didaktis, penentuan prioritas nilai yang 

akan dijadikan acuan, bukti praksis dilaksanakannya prioritas nilai 

pendidikan, kemudian dievaluasi dan direfleksikan secara 

berkesinambungan dan kritis.
11
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Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban 

manusia yaitu sejak zaman nabi-nabi dan nenek moyang manusia. 

Sejak itulah terjadi kerja sama antar manusia, dan ada unsur 

kepemimpinan.
12

 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak 

lain. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung kepada 

kemampuannya untuk mempengaruhinya. Dengan kata lain 

kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik langsung maupun 

tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang 

tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati 

bersedia mengikuti kehendak pemimpinnya.
13

 

Kepemimpinan dalam Islam didasari oleh kepercayaan, serta 

menekankan pada ketulusan, integritas dan kepedulian. 

Kepemimpinan dalam Islam berakar pada kepercayaan dan kesediaan 

untuk berserah diri kepada Allah yang Maha Pencipta. Semua kembali 

kepada menjalankan kehendak Tuhan. Kepemimpinan Islam sudah 

merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi 

kepemimpinan yang Islami. Manusia diamanati Allah untuk menjadi 

khalifah Allah (wakil Allah) dimuka bumi, yang bertugas 

merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam 

semesta. Konsep amanah yang diberikan kepada manusia sebagai 

khalifah fil ardi menempati posisi sentral dalam kepemimpinan Islam. 

Logislah bila konsep amanah kekhalifahan yang diberikan kepada 

manusia menuntut terjalinnya hubungan interaksi yang sebaik-baiknya 

antara manusia dengan pemberi amanah yaitu dengan mengerjakan 

semua perintah Allah menjauhi laranganNya, dan ikhlas menerima 

hukum-hukum atau ketentuannya.
14

 

Gulen sebagai sejarahwan mengungkapkan sebagaimana 

dikutip oleh Fuad Nashori menyebutkan bahwa Nabi Muhammad 
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adalah pemimpin yang universal sekaligus unik. Beliau telah menjadi 

model bagi para pemimpin Islam dan para pengikutnya sepanjang 

masa. Pemimpin muslim yang sukses selalu berusaha untuk 

memperoleh pengetahuan praktis dan juga  kompetensi untuk dapat 

diterapkan dalam situasi yang tepat. Masyarakat biasanya akan 

mengikuti arahan pemimpin apabila mereka percaya bahwa pemimpin 

tersebut mengetahui apa yang dilakukannya. Di dalam Islam calon 

pemimpin didorong untuk memiliki berbagai karakter yang baik 

seperti: kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, keluhuran budi, 

pemahaman diri, kesediaan untuk berkonsultasi atau meminta 

pendapat orang lain, keadilan, kesederhanaan dan bertanggung 

jawab.
15

 

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara 

pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan 

berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin 

dan individu- individu yang dipimpin.
16

 

Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang 

akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam 

setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan 

tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena 

itulah tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya 

dimakamkan sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshor berkumpul dibalai 

kota Bani Sa’idah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih 

menjadi pemimpin. Musyawarah berjalan cukup lama karena masing-

masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshor sama-sama merasa 

berhak menjadi pemimpin. Namun dengan semangat ukhuwah 

Islamiyah yang tinggi akhirnya Abu Bakar terpilih. Sebagai pemimpin 

umat Islam setelah Rasul, Abu Bakar disebut Khalifah Rasulillah. 

Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah nabi wafat untuk 

menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin dan 

kepala pemerintahan.
17

 

                                                 
15

 Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan 

Abnormal Itu?, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 54. 
16

 Rismi Somad and Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi dan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 33. 
17

 Suyatm, Fajar Isbaki Ari, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, 

(Bandung:  EL-Islam 2014), h. 93.  



11 

 
Pemilihan dan penetapan Abu Bakar sebagai pemimpin 

dilakukan secara demokratis. Pencalonannya dilakukan oleh Umar bin 

Khatab kemudian disetujui oleh semua umat Islam. Cara ini dilakukan 

karena Rasulullah tidak menunjuk pengganti.
18

 

Berdasarkan pengalaman sejarah, beragam latar belakang yang 

dialami oleh para pemimpin Islam sebelum mereka menduduki kursi 

kepemimpinan. Rasulullah memimpin umat Islam atas perintah Allah  

secara langsung dengan diutusnya beliau menjadi Nabi dan 

selanjutnya beliau memperoleh bai’at (janji setia) dari para sahabat. 

Selanjutnya, para shahabat radhiyallahu ‘anhum yang terpilih menjadi 

pemimpin pertama yang menggantikan beliau setelah wafat adalah 

Abu Bakar Ash-shiddiq.
19

 

Ada beberapa faktor yang mendasari terpilihnya Abu Bakar 

sebagai pemimpin, yaitu: 

 

1. Menurut pendapat umum yang ada pada zaman itu, seorang 

khalifah (pemimpin) haruslah berasal dari suku Quraisy; 

pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad yang 

berbunyi "al-aimmah min Quraisy" (kepemimpinan itu di 

tangan orang Quraisy). 

 

2. Sahabat sependapat tentang ketokohan pribadi Abu Bakar 

sebagai  pemimpin karena beberapa keutamaan yang 

dimilikinya, antara lain adalah laki-laki dewasa pertama 

yang memeluk Islam, satu-satunya sahabat yang menemani 

Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah dari Makkah ke 

Madinah dan ketika bersembunyi di Gua Tsur, beliau 

ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengimami shalat pada saat 

beliau sedang uzur, dan Abu Bakar keturunan bangsawan, 

cerdas, dan berakhlak mulia. 

 

3.  Beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW, baik dalam 

bidang agama maupun kekeluargaan.
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Abu Bakar dikenal dengan beberapa julukan di antaranya 

adalah Ash- Shiddiq yang artinya jujur dan membenarkan, karena 

beliau selalu mengakui dan membenarkan Nabi Muhammad dalam 

segala hal yang beliau sampaikan. Selain itu sifat Ash-shiddiq selalu 

menghiasi setiap ucapan dan tingkah lakunya sehari-hari. Kemuliaan 

dan keutamaan sifat-sifat Abu  Bakar membuat bangga para ahli ilmu. 

Mereka tak dapat menentukan, dari mana harus memulai membahas 

sifat-sifat utamanya, karena semua dirinya dan segala yang tampak 

padanya adalah keutamaan. 

Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa Abu Bakar 

memiliki salah satu sifat utama yang akan senantiasa diingat ketika 

seseorang menyebutkan namanya Ash-shiddiq. Itulah sifat yang tidak 

akan pernah bisa dilepaskan dari dirinya. Sifat Ash-shidq (jujur) dan 

Ash-shiddiq (jujur dan membenarkan) telah menjadi bagian dirinya. 

Jika nama Abu Bakar disebutkan, sifat jujur pasti disertakan. 

Keimanan tak dapat dilepaskan dan keduanya melekat pada sosok 

Abu Bakar.
20

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Abu Bakar merupakan 

sosok yang jujur, dan memiliki keimanan yang kuat yang melekat 

pada dirinya. Implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah dalam 

pendidikan sangatlah penting adanya sifat kejujuran, di mana 

kejujuran seorang pendidik itu dapat membentuk karakter siswa untuk 

lebih baik. 

Sebagai pemimpin sekaligus sebagai pendidik umat, 

kepemimpinan Abu Bakar banyak mengandung nilai-nilai pendidikan 

antara lain kejujuran, keberanian, dan lain sebagainya. Hal ini terlihat 

ketika pidato pertamanya setelah diangkat menjadi khalifah berbuyi: 

”Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, bukan berarti aku 

orang yang terbaik dari kalian. Kalau aku memimpin dengan 

baik, maka bantulah aku. Jika aku salah, maka hendaklah 

kalian meluruskanku. Kejujuran adalah amanat dan 

kebohongan adalah khianat. Orang lemah diantara kalian 

adalah orang kuat menurut pandanganku sampai aku 
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menunaikan apa yang menjadi haknya. Orang kuat diantara 

kalian adalah orang lemah menurut pandanganku hingga aku 

menggambil hak darinya”.
21

 

 

Gaya pidato kepemimpinan yang dilakukan Abu Bakar As-

shiddiq tersebut, memiliki implikasi terhadap pendidikan Islam, 

bahwa para pendidik yang berfungsi sebagai pemimpin hendaklah 

bersikap jujur terhadap anak didiknya. Maka guru yang jujur adalah 

salah satu alternatif yang sangat baik dalam upaya mewujudkan tujuan 

pendidikan Islam. 

Dengan adanya problematika pendidikan islam yang penulis 

uraikan diatas maka penulis tertarik mengkaji nilai-nilai pendidikan 

islam yang terkandung pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-

Shiddiq guna sebagai bahan rujukan bagi pendidikan islam saat ini 

dengan mencontoh nilai- nilai pendidikan islam pada masa 

kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang mana kepemimpinan 

beliau dikenal dengan kepemimpinan yang terkemuka, terhormat dan 

dikenal baik sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengkaji 

nilai-nilai pendidikan islam. 

Pemaparan seperti diataslah yang melatarbelakangi penulis 

merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi tentang 

sosok kepribadian dan karakter kepemimpinan Abu Bakar Ash-

shiddiq. Dari latar belakang masalah diatas, penulis menuangkan 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “NILAI-NILAI PENDIDIKAN 

ISLAM PADA KEPEMIMPINAN ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan untuk 

mempermudah penelitian ini, penulis memfokuskan untuk meneliti 

nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung pada kepemimpinan Abu 

Bakar Ash-Shiddiq dan implementasi nilai-nilai pendidikan islam 

yang terkandung pada kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq 

terhadap pendidikan saat ini. 
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D. Rumusan Masalah 

Dengan berpijak dari pemaparan latar belakang masalah yang 

telah diuraikan diatas, maka inti yang menjadi rumusan masalah 

dalam skripsi ini adalah: 

 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung pada 

kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq? 

2. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai pendidikan islam 

yang terkandung pada kepemimpinan Abu Bakar Ash-

Shiddiq terhadap pendidikan saat ini?  

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini 

adalah : 

a.  Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan islam yang 

terkandung pada kepemimpinan Abu Bakar Ash-

Shiddiq 

b.  Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai pendidikan 

islam yang terkandung pada kepemimpinan Abu 

Bakar Ash-Shiddiq terhadap pendidikan saat ini 

 

2.    Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat : 

a. Memperbanyak khazanah pengetahuan di lingkungan 

lembaga pendidikan khususnya dalam pendidikan 

islam. 

b.   Menambah khazanah kepustakaan

 dalam meneliti dan memahami nilai-nilai 

pendidikan islam pada kepemimpinan Abu Bakar 

Ash-shiddiq. 

c.  Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai nilai-nilai pendidikan islam pada 

kepemimpinan Abu Bakar Ash-shiddiq  
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F. Metode Penelitian 

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan 

masalah yang telah dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian 

ini, maka perlu adanya metode penelitian yang cocok dan sesuai untuk 

menyimpulkan dan mengolah data yang dikumpulkan. Agar penelitian 

ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan data-data yang 

lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode penelitan sebagai 

berikut : 

Adapun metode yang diterapkan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu 

suatu penelitian yang memfokuskan pembahasan pada literatur-

literatur baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti 

majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, dan materi 

perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan. 

Penelitian kepustakaan berbeda dengan penelitian lapangan, 

lokasi pengumpulan data dapat ditemukan di manapun 

manakala tersedia kepustakaan yang sesuai dengan objek 

material penelitian tersebut.
22

 

2. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri menjadi 

dua macam, yakni :  

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah suatu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumbernya yang asli.
23

 

Mengenai penelitian ini penulis mengunakan sumber data 

primer yaitu karya-karya yang ditulis sendiri oleh tokoh 

Abu Bakar Ash-Shiddiq yang peneliti diteliti. 

b. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang tidak 

berkaitan langsung dengan sumber  aslinya
24

 atau 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

                                                 
22 

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta : 

Paradigma, 2012), h. 147. 
23

 Winarto, Penelitian Ilmiah, (Bandung : Tasito, 1991), h. 163.  
24

 Calid Narbuko, Abu Ahmad, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 1997), h. 42. 
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pengumpul data.

25 
Bertujuan untuk melengkapi data-data 

primer. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber-

sumber atau karya lain yang ada kaitannya dengan 

penulisan ini seperti : 

1)  Ibrahim al-Quraibi, Tarikh Khulafa, (Jakarta: Qhisti 

Press, 2019). 

2) Husain Muhammad Haikal, Khalifah Rasulullah Abu 

Bakar Ash-Shiddiq, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 

2015). 

3) Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Abu Bakar Ash-

Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2018). 

4) Al- Hafizh Ibnu Katsir, Perjalanan Hidup Empat 

Khalifah Rasul yang Agung, (Jakarta: Darul Haq, 

2011). 

5) Misbah Em Majidy, Abu Bakar The 1st Khalifah, 

(Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2013). 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah metode studi pustaka (Library Research) yaitu teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek 

penelitian, melainkan melalui beberapa buku, dapat berupa, 

buku-buku, majalah-majalah, pamphlet, dan bahan documenter 

lainnya.
26

 Dan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah karya-karya yang ditulis sendiri oleh tokoh Abu Bakar 

Ash-Shiddiq yang peneliti diteliti. 

4. Metode Analisis Data 

Sebelum sampai pada analisis data, terlebih dahulu penulis 

memproses data-data yang telah dikumpulkan, baru kemudian 

penulis menganalisis dan menginterprestasikannya. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir deduktif, 

maksudnya adalah penelitian yang bertitik tolak dari pernyataan 

yang bersifat umum  dan menarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. Jadi, pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq 

                                                 
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfa Beta, 2014), h. 225 
26

 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta : Bumi 

Aksara, 1996), h. 145. 
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ditarik kesimpulan menjadi berbagai nilai-nilai pendidikan 

islam. 

Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian di analisis 

dengan analisis isi (content anaylisis),27
 yang dimaksud dengan 

analisis isi adalah penelitian suatu masalah atau karangan untuk 

mengetahui latar belakang dan persoalannya. Analisis isi 

digunakan untuk melakukan analisis terhadap nilai-nilai 

pendidikan islam yang terkandung pada masa kepemimpinan 

Abu Bakar Ash-Shiddiq, sehingga dari analisis tersebut dapat 

ditemukan jawaban dari masalah yang diteliti, yaitu nilai-nilai 

pendidikan islam yang terkandung pada masa kepemimpinan 

Abu Bakar Ash-Shiddiq. Adapun langkah-langkah operasional 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Menentukan nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung 

pada kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagai 

objek kajian.  

b. Merumuskan masalah penelitian.  

c. Analisis nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung 

pada kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan 

implementasinya terhadap pendidikan saat ini. 

d. Mengambil kesimpulan atas dasar uraian-uraian yang 

dikemukakan. 

  

                                                 
27

 Noeng Muhajdir, Metodologi Penelitian  Kualitatif, (Yogyakarta: 

Rake Serasin, 1989), h. 67-68. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nilai  

1. Pengertian Nilai 

Nilai  berasal  dari  bahasa  Inggris value atau valere 

(bahasa  Latin) yang berarti  berguna,  mampu  akan,  berdaya,  

berlaku,  dan  kuat.  Nilai adalah  kualitas  suatu  hal  yang  

menjadikan  hal  itu  dapat  disukai, diinginkan, berguna, 

dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan.
1
 

Menurut  Steeman  sebagaimana  dikutip oleh  Sjarkawi, 

nilai  adalah  yang  memberi  makna  pada  hidup,  yang 

memberi  pada  hidup  ini  titik- tolak,  isi,  dan  tujuan.  Nilai  

adalah sesuatu yang  dijunjung  tinggi,  yang  mewarnai  dan  

menjiwai  tindakan  seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar 

keyakinan, nilai selalu menyangkut tindakan. Nilai  seseorng  

diukur  melalui  tindakan.  Oleh  karena  itu,  akhlak 

menyangkut nilai.
2
 

Definisi nilai sering dirumuskan dalam konsep yang 

berbeda-beda, seperti  dinyatakan  Kupperman sebagaimana  

dikutip oleh  Rohmat Mulyana Nilai  adalah  patokan  normatif  

yang  mempengaruhi  manusia dalam  menentukan  pilihannya  

diantara  cara- cara  tindakan  alternatif. Definisi ini memiliki 

tekanan utama pada norma sebagai faktor eksternal yang 

mempengaruhi perilaku manusia.
3
 

 

Sedangkan  menurut  Kluckhohn  (Brameld,  1957)- 

sebagaimana dikutip oleh Rohmat Mulyana- Ia mendefinisikan 

nilai sebagai konsepsi (tersirat  atau  tersurat,  yang  sifatnya  

membedakan  individu  atau  ciri- ciri kelompok) dari apa yang 

diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara,  tujuan  

                                                 
1
 Sjarkawi, Pembentukan  Kepribadian  Anak  Peran  moral 

Intelektual,  Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas membangun 

Jati Diri, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 29. 
2
 Ibid. 

3
 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 9. 
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antara  dan  tujuan  akhir  tindakan.  Pandangan  Kluckhohn  itu 

mencakup  pengertian  bahwa  sesuatu  dipandang  memiliki  

nilai  apabila dipersepsi  sebagai  sesuatu  yang  diinginkan. 

Dari  pengertian  diatas  dapat disimpulkan bahwa nilai adalah 

rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.
4
 

2. Macam-macam Nilai 

Untuk keperluan suatu analisis, ahli filsafat nilai membagi 

nilai ke dalam beberapa kelompok. Pembagiaannya memang 

cukup beragam tergantung pada cara berpikir yang 

digunakannya. Tetapi pada dasarnya pembagiaan nilai 

dilakukan berdasarkan pertimbangan dua kriteria, yaitu nilai 

dalam bidang kehidupan manusia dan karakteristik jenis nilai 

secara hierarkis. 

Dalam teori nilai yang digagasnya, Spranger menjelaskan 

adanya enam orientasi nilai yang sering dijadikan rujukan oleh 

manusia dalam kehidupannya. Dalam pemunculannya, enam 

nilai tersebut cenderung menampilkan sosok yang khas 

terhadap pribadi seseorang. Karena itu, Spranger merancang 

teori nilai itu dalam istilah tipe manusia, yang berarti setiap 

orang memiliki orientasi yang lebih kuat pada salah satu 

diantara enam nilai yang terdapat dalam teorinya. 

Enam nilai yang dimaksud adalah nilai teoretik, nilai 

ekonomis, nilai estetik, nilai sosial, nilai politik, dan nilai 

agama. Nilai-nilai tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai Teoretik 

Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional 

dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. 

Nilai teoretik memiliki kadar benar-salah menurut 

pertimbangan akal pikiran. Karena itu, nilai ini erat 

dengan konsep aksioma, dalil, prinsip, teori, dan 

generalisasi yang diperoleh dari sejumlah pengamatan dan 

pembuktian ilmiah. Kadar kebenaran teoretik muncul 

dalam dalam beragam bentuk sesuai dengan wilayah 

kajiannya.  

 

                                                 
4
 Ibid., h. 10-11. 
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b) Nilai Ekonomis 

Nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang 

berkadar untung-rugi. Obyek yang ditimbangnya adalah 

harga dari suatu barang atau jasa. Karena itu, nilai ini lebih 

mengutamakan kegunaan sesuaatu bagi kehidupan 

manusia. Secara praktis nilai ekonomi dapat ditemukan 

dalam pertimbangan nilai produksi, pemasaran, konsumsi 

barang, perincian kredit keuangan, dan pertimbangan 

kemakmuran hidup secara umum. Oleh karena 

pertimbangan nilai ini relatif pragmatis, Spranger melihat 

bahwa dalam kehidupan manusia seringkali terjadi konflik 

antara kebutuhan ini dengan lima nilai lainnya (teoretik, 

estetik, sosial, politik, dan religius). 

c) Nilai Estetik 

Nilai estetik menempatkan nilai tertingginya pada 

bentuk dan keharmonisan. Apabila nilai inin ditilik dari 

sisi subyek yang memilikinya, maka akan muncul kesan 

indah-tidak indah. Nilai estetik berbeda dari nilai teoretik. 

Nilai estetik lebih mencerminkan pada keragaman, 

sementara nilai teoretik mencerminkan identitas 

pengalaman. Dalam arti kata, nilai estetik lebih 

mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang 

bersifat subyektif, sedangkan nilai teoretik melibatkan 

timbangan obyektif yang diambil dari kesimpulan atas 

sejumlah fakta kehidupan. 

d) Nilai Sosial 

Nilai tertinggi yang terdapat nilai ini adalah kasih 

saying antar manusia. Karena itu kadar nilai ini bergerak 

pada rentang antara kehidupan yang individualistik dengan 

yang altruistik. Sikap tidak berpraduga jelek terhadap 

orang lain, sosiabilitas, keramahan, dan perasaan simpati 

dan empati merupakan perilaku yang menjadi kunci 

keberhasilan dalam meraih nilai sosial.  

e) Nilai Politik 

Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. 

Karena itu, kadar nilainya akan bergerak dari intensitas 

pengaruh yang rendah sampai pada pengaruh yang tinggi 
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(otoriter). Kekuatan merupakan faktor penting yang 

berpengaruh terhadap pemilikan  nilai politik pada diri 

seseorang. Sebaliknya, kelemahan adalah bukti dari 

seseorang yang kurang tertarik pada nilai ini. Ketika 

persaingan dan perjuangan menjadi isu yang kerap terjadi 

dalam kehidupan manusia, para filosof melihat bahwa 

kekuatan menjadi dorongan utama dan berlaku universal 

pada diri manusia. 

f) Nilai Agama 

Secara hakiki, sebenarnya nilai ini merupakan nilai 

yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat 

dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini 

bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari 

Tuhan. Cakupan nilainya pun lebih luas. Struktur mental 

manusia dan kebenaran mistik-transendental merupakan 

dua sisi unggul yang dimiliki nilai agama. Karena itu, nilai 

tertinggi yang harus dicapai adalah kesatuan. Kesatuan 

berarti adanya keselarasan semua unsure kehidupan; 

antara kehendak manusia dengan perintah Tuhan, antara 

ucapan dan tindakan, atau antara „itiqad dengan 

perbuatan.
5
 

 

B.  Pendidikan Islam 

 1.     Pengertian Pendidikan Islam 

Pengertian pendidikan menurut bahasa sebagaimana 

dikutip oleh Abuddin Nata, kata pendidikan berasal dari kata 

“didik” yang mendapat awalan pen dan akhiran an. Kata 

tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia adalah perbuatan (hal, cara dan sebagainya) 

mendidik.
6
 

Pendidikan adalah proses membimbing dan mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar menjadi 

                                                 
5
 Ibid., h. 32-35 

6
 Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia,  (Jakarta: PT 

Persada, 2018), h. 65.  
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manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

7
 

Menurut Oemar Muhammad al-Syaibani sebagaimana dikutip 

A. Fatah Yasin mengatakan bahwa pendidikan Islam 

merupakan usaha untuk mengubah tingkah laku individu dalam 

kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatan dan 

kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses pendidikan, 

dan perbuatan itu dilandasi oleh nilai-nilai Islam.
8
 

M. Kamal Hasan, sebagaimana dikutip Samsul Nizar, 

mendefinisikan pendidikan Islam adalah suatu proses yang 

komperhensif dari perkembangan keperibadian manusia secara 

keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan 

fisik. Sehingga seorang muslim disiapkan dengan baik untuk 

melaksanakan tujuan kehadirannya disisi Tuhan di muka bumi 

ini.
9
 

Menurut M. Arifin, pendidikan Islam adalah suatu sistem 

kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang 

dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi 

pedoman bagi aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun 

akhirat.
10

 

Adapun menurut hasil rumusan pendidikan Islam se-

Indonesia tahun 1960, memberikan pengertian pendidikan 

Islam: “Sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan 

jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya 

semua ajaran Islam. Istilah membimbing, mengarahkan, 

mengasuh, mengajarkan, atau melatih mengandung pengertian 

usaha mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses setingkat 

demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan, yaitu 

menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran 

                                                 
7
 Samsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan 

Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam Seabad Buya Hamka, (Jakarta: 

Kencana, 2018), h. 42. 
8
 Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam,  (Malang: Press, 

2008), h. 90.  
9
 Ibid,. 

10
 Imam Nurhakim, Kebijakan Khalifah Al-Ma’mun Tentang 

Pendidikan Islam, (An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi 

Islam, 2017), h. 108.  
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sehingga terbentuklah manusia yang berpribadi dan berbudi 

luhur sesuai ajaran Islam”.
11

 

Penjelasan mengenai pengertian pendidikan Islam 

sebagaimana dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai sebuah proses 

yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang 

seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta 

mampu mewujudkan eksistensinya sebagai hamba Allah 

dimuka bumi ini, yang berdasarkan ajaran al-Qur‟an dan as-

Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya 

insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir. 

Menurut undang-undang tentang sistem pendidikan 

nasional dinyatakan bahwa: pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian Adapun nilai-nilai dalam Islam mengandung dua 

katagori dilihat dari segi normatif, yaitu baik dan buruk serta 

benar dan salah. 

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai 

Islam yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan bahkan 

menjadi sesuatu rangkaian atau sistem didalamnya. Nilai 

tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa seseorang sehingga 

bisa memberi hasil yang baik baginya dan masyarakat luas. 

Dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan keimanan, ibadah 

dan akhlak mulia, diharapkan setiap orang kehidupannnya 

menjadi terarah baik di dunia maupun di akhirat. 

 

Dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan Islam adalah 

sifat atau hal- hal yang melekat pada pendidikan Islam yang 

digunakan sebagai dasar kehidupan manusia untuk mencapai 

tujuan hidup manusia yaitu mengabdi kepada Allah SWT.diri, 

kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

                                                 
11

 Mahfud Junaidi, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2017), h. 56.  
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2.  Dasar - dasar Pendidikan Islam 

Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah 

pandangan hidup yang mendasari seluruh aktifitas pendidikan. 

Karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka 

diperlukan landasan pandangan hidup yang kokoh dan 

komperhensif, serta tidak mudah berubah. Hal ini karena telah 

diyakini memiliki kebenaran yang telah teruji oleh sejarah. 

Kalau nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang dijadikan dasar 

pendidikan bersifat relatif dan temporal maka pendidikan akan 

mudah terombang ambing oleh kepentingan dan tuntutan yang 

bersifat teknis dan pragmatis.
12

 

Adapun dasar-dasar nilai pendidikan Islam antara lain: 

1. Al-Qur‟an 

Secara etimologi Al-Qur‟an berasal dari kata Qara’a, 

yaqra’u, Qira’atan atau Qur’anan, yang berarti mengumpulkan 

(al-Jam’u) dan menghimpun (al-dhammu) huruf-huruf serta 

kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur. 

Muhammad Salim Muhsin mendefinisikan al-Qur‟an dengan: 

“Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan diriwayatkan kepada 

kita dengan jalan yang mutawatir dan membacanya dinilai 

ibadah serta sebagai penentang (bagi yang tidak percaya) 

walaupun surat terpendek”. Sedang Muhammad Abduh 

mendefinisikannya dengan: “Kalam mulia yang diturunkan 

oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ajarannya 

mencangkup keseluruhan ilmu pengetahuan”. 

Definisi tentang al-Qur‟an yang lebih konferhensif, 

antara lain dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf 

sebagaimana yang telah dikutip oleh Abuddin Nata sebagai 

berikut: “Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan 

kepada Rasulullah, Muhammad bin Abdullah melalui Ruhul 

Amin (malaikat Jibril) dengan lafal-lafalnya yang berbahasa 

Arab dan maknanya yang benar, agar menjadi hujjah (dalil 

                                                 
12

 Junaidi,  Kebijakan Khalifah Al-Ma’mun Tentang Pendidikan Islam, 

(An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 6, 

No.1, 2017), h. 108. 
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yang kuat) bagi Rasul, bahwa ia memang benar-benar seorang 

Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia, mereka dapat 

mengambil petunjuk dengan menjadi sarana pendekatan diri 

kepada Allah dengan membacanya”.
13

 

Dapat penulis pahami bahwa al-Qur‟an adalah kalam 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa 

Arab yang terang untuk menjelaskan jalan hidup yang 

bermaslahat bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Al-

Qur‟an dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang 

pertama dan utama karena memiliki nilai absolut yang 

diturunkan dari Allah. Kemudian Allah menciptakan manusia 

dan Dia pula yang mendidik  manusia yang mana isi pendidikan 

itu telah termaktub dalam wahyunya. Tidak satupun persoalan, 

termasuk persoalan pendidikan yang luput dari jangkauan al-

Qur‟an.
14

 

Adapun Ayat yang menjelaskan tentang pendidikan

 yaitu,sebagaimana firman Allah antara lain: 

 

a. QS. Al-An‟am ayat 38 

 

                          

                    

    

Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di 

bumi dan burung-burung yang terbang dengan 

kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti 

kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun 

dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah 

mereka dihimpunkan”. (QS. Al-An‟am: 38). 
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 Jumari, Memperbincang Esensi Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: 

Widya Balina, 2018), h. 107. 
14

 Ibid., 
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b. QS. An-Nahl ayat 89 

                     

                         

              

Artinya:  “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami 

bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi 

atas mereka dari mereka sendiri dan Kami 

datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi 

atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan 

kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta 

rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 

yang berserah diri”. ( QS. An-Nahl: 89). 

c. Al-Alaq ayat 1-5 

                              

                    

Artinya: 

1.  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

menciptakan, 

2.  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3.  Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, 

4.  Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

5.  Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

Ayat di atas memberikan isyarat bahwa nilai pendidikan 

Islam diambil dan digali dari sumber otentik Islam, yaitu Al-

Qur‟an. 

2. Ash-Sunnah 

Dasar yang kedua setelah al-Qur‟an adalah Ash-Sunnah. 

Pengertian Ash- Sunnah menurut para ulama hadist adalah 
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segala sesuatu dari Nabi Muhammad SAW dalam kapasitas 

beliau sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun 

yang memberikan nasehat, yang diberitakan oleh Allah sebagai 

teladan dan figur bagi kita. Sehingga mereka mengambil segala 

sesuatu yang berkenaan dengan nabi baik berupa tingkah laku, 

pembawaan, sabda perbuatan beliau, baik membawa 

konsekuensi hukum syara atau tidak.
15

  

 

Telah kita ketahui bahwa diutusnya Nabi Muhammad 

SAW salah satunya untuk memperbaiki moral atau akhlak 

manusia, sebagaimana sabdanya : 

 

 
 

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus tiada lain adalah untuk 

menyempurnakan akhlak”. (HR. Muslim) 

 

Ash-Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi 

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

maslukah) baik yang  terpuji maupun yang tidak. Ash-Sunnah 

adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad 

SAW berikut berupa perkataan, perbuatan, taqrirnya ataupun 

selain dari itu. Termasuk perkataan, perbuatan dan 

ketetapannnya adalah sifat-sifat atau keadaan dan cita-cita Nabi 

Muhammad.
16

 

M. Athiyah al-Abrasyi mengatakan sebagaimana yang 

dikutip oleh Nur Uhbiyati, dalam sebuah riwayat, Nabi 

Muhammad mengatakan bahwa beliau adalah juru didik. 

Riwayat tersebut ialah pada suatu hari nabi keluar dari 

rumahnya dan beliau menyaksikan adanya dua pertemuan, 

dalam pertemuan pertama orang-orang yang berdo‟a kepada 

Allah SWT mendekatkan diri kepadanya, dalam pertemuan 

kedua orang memberikan pelajaran. 
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 Ibid., h. 78. 
16

 Solihin, Penelitian Hadis, (Bandung: Ilmu Hadis, 2016), h. 77. 
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Setelah itu beliau duduk pada pertemuan kedua ini. 

Praktek ini membuktikan kepada kita suatu contoh terbaik 

betapa nabi mendorong orang belajar dan menyebarkan ilmu 

secara luas dan suatu pujian atas keutamaan juru didik.
17

 Cerita 

ini menandakan sebuah bukti bahwa as-sunnah merupakan 

salah satu dasar pokok pendidikan Islam yang harus menjadi 

rujukan setiap manusia yang beriman. 

3. Ijtihad 

Ijtihad adalah mengeluarkan (menggali) hukum-hukum 

yang tidak terdapat Nash Al-Qur‟an dan sunnah yang jelas 

tentangnya.20 Menurut Zakiyah Daradjat, ijtihad ialah istilah 

para fuqaha, yaitu berfikir dengan menggunakan seluruh ilmu 

yang dimiliki oleh ilmuwan syariat islam untuk menetapkan 

atau menentukan suatu syariat islam dalam hal-hal yang 

ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur‟an dan Ash-

Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat meliputi seluruh aspek 

kehidupan termasuk aspek pendidikan, tapi tetap berpedoman 

pada al-Qur‟an dan sunnah.
18

 

Ijtihad adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama 

(mujtahid) untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum 

syari‟at Islam terhadap hal-hal yang ternyata belum ditegaskan 

hukumnya dalam al-Qur‟an dan sunnah. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Zakiah Daradjat bahwa landasan pendidikan Islam itu 

terdiri dari al-Qur‟an dan sunnah Nabi yang dapat 

dikembangkan dengan ijtihad. 

Ijtihad dalam hal ini dapat meliputi seluruh aspek 

kehidupan termasuk aspek pendidikan.  Namun demikian, 

ijtihad harus  mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para 

mujtahid, tidak boleh bertentangan dengan al-Qur‟an dan 

sunnah. Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari al-

Qur‟an dan sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para 

ahli pendidikan Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal 

yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu 
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 Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam Sebagai Perspektif Kehidupan,  

(AL-FIKR: Jurnal Pendidikan Islam, 2020), h. 94.   
18

 Zakiyah Darodjat,  Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Grafindo Persada, 

2018),. h. 88. 
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tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Teori-teori baru dari 

hasil pendidikan harus dikaitkan dengan ajaran Islam yang 

sesuai dengan kebutuhan hidup. 

Ijtihad di bidang pendidikan semakin dibutuhkan, sebab 

ajaran yang terdapat dalam al-Qur‟an dan sunnah hanya sebatas 

pokok-pokok dan prinsip-prinsip. Bila diperinci, maka perincian 

itu sekedar contoh dalam menerapkan yang prinsip itu karena 

sejak diturunkan sampai Nabi Muhammad SAW wafat, ajaran 

Islam telah tumbuh dan berkembang melalui ijtihad yang 

seirama dengan tuntutan perkembangan jaman. 

Dalam hal ini pemikiran para filsafat, pemimpin dan 

intelektual muslim yang berijtihad dalam bidang pendidikan 

menjadi referensi  (sumber) pengembangan pendidikan Islam. 

Hasil pemikiran itu baik dalam bidang filsafat, ilmu 

pengetahuan, fikih Islam, sosial budaya, pendidikan dan 

sebagainya menyatu sehingga membentuk suatu pemikiran  dan 

konsepsi komprehensif yang saling menunjang khususnya bagi 

pendidikan Islam. Dalam usaha modernisasi pendidikan Islam, 

pemikiran kalangan intelektual pembaharu yang dapat dijadikan 

referensi bagi pengembangan pendidikan Islam. 

Ada pun salah satu contoh ijtihad Imam Ahmad bin 

Hanbal yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa 

pendapat-pendapat Ahmad bin Hanbal di bangun atas lima 

dasar, yaitu sebagai berikut : 

a. Al-Nushush dari al-Qur‟an dan al-Sunnah. Apabila 

telah ada ketentuan dari keduanya, ia berpendapat 

sesuai dengan makna tersurat (manthuq), sementara 

makna tersiratnya (mafhum) ia abaikan. 

b. Apabila tidak ditemukan dalam al-Qur‟an dan al-

Sunnah, ia menukil fatwa sahabat dan memilih 

pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. 

c. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, ia memilih 

salah satu pendapat yang lebih dekat kepada al-

Qur‟an dan Sunnah. 

d. Menggunakan hadits mursal dan dha‟if, apabila 

tidak ada atsar, qaul 
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e. sahabat, atau ijma yang menyalahinya. Apabila 

hadits mursal dan dha‟if sebagaimana disyaratkan di 

atas tidak didapatkan, ia menganalogikan 

(mengqiyaskan). Dalam pandangannya qiyas adalah 

dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa. 

f. Langkah terakhir adalah menggunakan Sadz al-

dzara’i. 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan 

akal pikiran dalam menetapkan suatu permasalahan 

hukum yang belum ditemukan kepastian hukumnya 

dalam nash al-Qur‟an dan as-Sunnah. Ijtihad ini 

dilakukan oleh para ulama yang telah memenuhi 

persyaratan untuk melakukan ijtihad. Dengan adanya  

ijtihad maka segala permasalahan kehidupan umat Islam 

termasuk masalah pendidikan menjadi lebih terarah dan 

dapat diterapkan sebagai suatu landasan hukum dalam 

menjalani kehidupan. 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam merupakan proses yang ideal untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia 

yang sarat akan nilai (full values) sesuai dengan tuntunan/ajaran 

Islam sehingga ia mampu menjalani hidupnya sesuai dengan 

hakikat kehidupan yang sesungguhnya sebagai hamba Allah Sw 

yang senantiasa tunduk dan patuh kepada-Nya (muslim) dan 

pada akhirnya memperoleh kehidupan yang selamat di dunia 

dan akhirat. Oleh karena itu pendidikan memiliki peranan yang 

sangat penting dalam merealisasikan ajaran Islam. Ruang 

lingkup pendidikan Islam antara lain : 

a.  Tujuan Pendidikan Islam 

Secara umum, pendidikan Islam bertujuan untuk 

meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam 
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kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
19

 

Dilihat dari segi cakupan atau ruang lingkupnya 

tujuan pendidikan dapat dibagi dalam enam tahapan sebagai 

berikut :
20

 

1) Tujuan pendidikan Islam secara universal, yaitu tujuan 

pendidikan Islam yang dirumuskan dari berbagai 

pendapat para pakar pendidikan. 

2) Tujuan pendidikan Islam secara nasional, yaitu tujuan 

pendidikan Islam yang dirumuskan oleh setiap Negara 

(Islam), dengan mengacu kepada tujuan universal 

3) Tujuan pendidikan Islam secara institusional, yaitu tujuan 

pendidikan Islam yang dirumuskan oleh masing-masing 

lembaga pendidikan Islam 

4) Tujuan pendidikan Islam pada tingkat program studi 

(kurikulum) ialah tujuan pendidikan yang disesuaikan 

dengan program studi. 

5) Tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran, 

yaitu tujuan pendidikan yang didasarkan pada 

tercapainya pemahaman, penghayatan dan pengamalan 

ajaran yang terdapat pada bidang studi atau mata 

pelajaran tertentu. 

6) Tujuan pendidikan Islam pada tingkat pokok bahasan, 

yaitu tujuan pendidikan Islam yang didasarkan pada 

tercapainya kecakapan (kompetensi) utama dan 

kompetensi dasar yang terdapat pada pokok bahasan 

tersebut. 

7) Tujuan pendidikan Islam pada tingkat subpokok bahasan, 

yaitu tujuan pendidikan yang didasarkan pada 

tercapainya kecakapan (kompetensi) yang terlihat pada 

indikator indikatornya secara terukur. 
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 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam , (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 29. 
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 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 
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b.  Pendidik 

Pendidik adalah orang yang mendidik. Pendidik adalah 

orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan 

pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya,agar mencapai tingkat kedewasaan, 

mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, 

mampu berdiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan 

khalifah Allah Swt, dan mampu melakukan tugas sebagai 

makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.
21

 

Pendidik adalah aktor utama yang merancang, 

merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan proses 

pembelajaran. Pendidik berfungsi tidak saja dalam 

mengembangkan bakat, minat, wawasan, dan keterampilan, 

melainkan juga pengalaman, dan kepribadian peserta didik. 

Demikian besarnya peranan pendidik dalam proses 

pembelajaran, maka pendidik merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang paling menentukan. Imam al-Ghazali 

mengatakan bahwa seorang pendidik hendaknya seorang yang 

manusiawi, humanis, demoktratis, terbuka, adil, jujur, berpihak 

pada kebenaran, menjunjung akhlak mulia, toleran, egaliter, 

bersahabat, pemaaf, dan pemaaf. 

Dengan sifat-sifat yang demikian itu, maka seorang 

pendidik dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar 

dalam keadaan yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan. 

Muhammad Athiyah al-Abrasyi berpendapat bahwa 

seorang pendidik harus: 1) mempunyai watak kebapakan 

sebelum menjadi pendidik, sehingga ia menyayangi anak 

didiknya seperti ia menyayangi anaknya sendiri; 2) adanya 

komunikasi yang aktif antarapendidika dan peserta didik; 3) 

memerhatikan kemampuan dan kondisi anak didiknya; 4) 

mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian 

peserta didik saja; 5) mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, 

dan kesempurnaan; 6) ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya, 
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tidak banyak menuntut hal-hal yang di luar kewajibannya; 7) 

dalam mengajar selalu mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan materi lainnya; 8) memberi bekal kepada peserta didik 

dengan bekal yang dibutuhkan masa depan; 9) sehat jasmani 

dan rohani serta mempunyai kepribadian yang kuat, tanggung 

jawab, dan mampu mengatasi problem peserta didik, serta 

mempunyai rencana yang matang untuk menatap masa depan 

yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.
22

 

c.  Peserta didik 

Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu 

yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, 

psikologis, social, dan religious dalam mengarungi kehidupan 

di dunia dan di akhirat kelak. Peserta didik sebagai objek utama 

dalam pendidikan memegang peranan yang sangat strategis. 

Artinya bahwa peserta didik dapat dijadikan sebagai salah satu 

indikator terwujudnya sekolah berkualitas. Peserta didik sebagai 

salah satu input di sekolah, sangat mempengaruhi pembentukan 

sekolah yang berkualitas. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh 

banyak faktor, misalnya latar belakang peserta didik, 

kemampuan peserta didik, prinsip hidup, dan sebagainya. 

Pemahaman yang tepat, benar, utuh, komprehensif dan 

proporsional terhadap kondisi peserta didik merupakan hal yang 

penting, karena selain akan menetukan rancangan materi 

pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik, juga akan 

dapat menentukan pilihan terhadap metode dan pendekatan 

yang tepat dalam proses belajar mengajar, serta dalam rangka 

membangun komunikasi dan interaksi dengan peserta didik. 

Kondisi peserta didik tidak hanya dilihat dari segi perbedaan 

usia, melainkan juga berdasarkan perbedaan tingkat kecerdasan, 

perbedaan bakat, minat dan hobi, serta perbedaan latar belakang 

sosial ekonomi dan budaya yang dimiliki peserta didik. 

d. Model Pendidikan Islam 

Model-model pembelajaran adalah: 1) Model 

pemprosesan informasi guru menjelaskan bagaimana siswa 

selaku individu memberi respon yang datang dari 
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lingkungannya. 2) Model pribadi diorientasikan kepada 

perkembangan diri siswa selaku individu. 3) Model interaksi 

sosial menekankan hubungan siswa dengan lingkungannya di 

sekolah, terutama di dalam kelas. 4) Model perilaku siswa 

diarahkan kepada suatu pola belajar yang lebih terfokus pada 

hal-hal yang spesifik.
23

 

 

Terdapat beberapa kriteria yang bisa digunakan sebagai 

acuan dalam pemilihan model pembelajaran yaitu : 

1) Relevansi. Derajat kaitan fungsional antara model 

pembelajaran sebagai dimensi instrumental dengan 

tujuan/sasaran belajar, dengan tolok ukur dari 

sebagaimana sesuatu itu dipelajarai dan bukannya dari 

segi apa yang dipelajari. Derajat relevansi dapat 

ditinjau dari tiga dimensi yaitu epistemologi, 

psikologi, dan sosial. 

2) Efektivitas. Efektivitas (hasil guna) yakni tingkat 

instrumentalitas atau hubungan kausal linier antara 

model pembelajaran dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Muara keberhasilan pembelajaran dapat 

diukur dari segi efektivitas, baik dari segi dampak 

instruksional maupun dampak pengiring. 

3) Efisiensi. Efisiensi (daya guna) yakni berkaitan dengan 

perbandingan upaya (proses belajar) dengan hasil 

(pencapaian tujuan) khususnya ditinjau dari prinsip 

ekonomis, seperti pemilihan model pembelajaran yang 

lebih sederhana, murah dan mudah serta bervariasi 

tetapi mencapai tujuan yang optimal.
24

 

e.  Materi Pendidikan Islam 

Materi pendidikan Islam yang harus dipahami oleh 

peserta didik adalah Al-Qur‟an. Baik keterampilan membaca, 

menghafal, menganalisa, dan sekaligus mengamalkan ajaran- 
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ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksudkan 

agar ajaran yang terkandung didalam Al-Qur‟an tertanam dalam 

jiwa anak didik sejak dini. 

Materi pendidikan merupakan unsur inti yang ada di 

dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang materi 

pendidikan itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh peserta 

didik. Karena itu, pendidik khususnya atau pengembang 

kurikulum umumnya, tidak boleh lupa harus memikirkan sejauh 

mana bahan-bahan yang topiknya tertera dalam silabus 

berkaitan dengan kebutuhan anak didik pada usia tertentu dan 

dalam lingkungan tertentu pula. Minat anak didik akan bangkit 

bila suatu bahan diajarkan sesuai dengan kebutuhan anak didik. 

Minat seseorang akan muncul bila sesuatu itu terkait dengan 

kebutuhannya.
25

  

Materi pendidikanyang sesuai dengan kebutuhan anak 

didik akan memotivasi anak didik dalam jangka waktu tertentu. 

Dengan demikian, materi pendidikan merupakan komponen 

yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, sebab materi 

pendidikan adalah inti dalam proses beajar mengajar yang akan 

disampaikan kepada anak didik. 

f.  Alat Pendidikan Islam 

Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil 

demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi alat 

pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkrit 

dan tegas dilaksanakan, guna menjaga agar proses pendidikan 

bisa berjalan dengan lancar dan berhasil . Namun secara umum, 

alat pendidikan merupakan alat-alat yang dapat digunakan 

selama melaksanakan pendidikan Islam, agar tujuan pendidikan 

Islam tersebut lebih berhasil 

Alat pendidikan dapat dilihat dari aspek fungsinya, yakni 

; alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu 

mempermudah usaha mencapai tujuan, alat sebagai tujuan 

untuk mencapai tujuan selanjutnya, alat pendidikan bisa berupa 
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usaha/perbuatan atau berupa benda/perlengkapan yang bisa 

memperlancar/mempermudah pencapaian tujuan pendidikan.
26

 

g. Evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu komponen sistem 

pembelajaran pada khususnya, dan sistem pendidikan pada 

umumnya. Artinya evaluasi merupakan suatu kegiatan yang 

tidak mungkin dielakkan dalam setiap proses pembelajaran. 

Dengan kata lain, kegiatan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar 

maupun evaluasi pembelajaran, merupakan bagian integral yang 

tidak terpisahkan dari kegiatan pendidikan. 

 

Evaluasi bertujuan mengetahui kadar pemahaman peserta 

didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian, dan 

mengajar peserta didik untuk melihat kembali materi yang telah 

diberikan, dan mengetahui pula tingkat perubahan perilakunya. 

Mengetahui siapa diantara peserta didik yang cerdas dan kurang 

cerdas dan dilakukan tindakan yang tepat bagi mereka. Evaluasi 

juga bertujuan mengevaluasi pendidik, materi pendidikan, 

proses penyampaian materi pelajaran dan berbagai aspek 

lainnya yang berkaitan dengan materi pendidikan. 

Evaluasi yang baik adalah evaluasi yang dapat mengukur 

segi kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Tujuan 

dari evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah 1) 

Merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program 

pendidikan. 2) Mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab 

keberhasilan atau kegagalan siswa dalam mengikuti program 

pendidikan pada umumnya dan program pembelajaran pada 

khususnya. 3) Memberikan bimbingan yang sesuai dengan 

kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan. 

4) Memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa 

yang diperlukan oleh orang tua siswa dan lembaga pendidikan. 

5) Memperbaiki mutu proses pembelajaran baik cara belajar 

                                                 
26

 Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: 

Usaha Nasional), h. 31. 



38 

siswa maupun metode yang digunakan pendidik dalam 

mengajar.
27

 

h.  Lingkungan Pendidikan Islam 

Lingkungan merupakan sesuatu yang berada di luar diri 

anak dan mempengaruhi perkembangannya. Menurut Sartain, 

bahwa lingkungan sekitar meliputi kondisi dalam dunia yang 

mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan dan 

perkembangan manusia. Sedangkan Menurut Milieu, yang 

dimaksud lingkungan ditinjau dari perspektif pendidikan Islam 

adalah sesuatu yang ada disekeliling tempat anak melakukan 

adaptasi, meliputi: 

a. Lingkungan alam, seperti udara, daratan, pegunungan, 

sungai, danau, lautan, dsb. 

b.   Lingkungan Sosial, seperti rumah tangga, sekolah,dan 

masyarakat. 

 

4. Tujuan Pendidikan Islam 

Pakar-pakar pendidikan Islam, seperti Al-Abrasy 

mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi lima 

bagian, yaitu: 
28

 

a. Membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah 

disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari 

pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, 

sebagaimana misi kerasulan Muhammad SAW;  

b.  Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia 

dan akhirat;  

c. Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha 

(mencari rizki) yang profesional;  

d. Menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik 

untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu;  

e. Mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam 

bidang teknik dan pertukangan.   
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Al-Jammali, merumuskan tujuan umum pendidikan Islam 

dari Al-Qur`an kedalam empat bagian, yaitu:  

a. Mengenalkan peserta didik posisinya diantara makhluk 

ciptaan Tuhan serta tanggungjawabnya dalam hidup 

ini;  

b. Mengenalkan kepada peserta didik sebagai makhluk 

sosial serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat 

dalam kondisi dan sistem yang berlaku;  

c. Mengenalkan kepada peserta didik tentang alam 

semesta dan segala isinya. Memberikan pemahaman 

akan penciptaanya serta bagaimana cara mengolah 

dan memanfaatkan alam tersebut;  

d. Mengenalkan kepada peserta didik tentang keberadaan 

alam maya (ghaib).
29

 

 

5.  Metode Pendidikan Islam 

Kata cara di dalam bahasa Inggris berasal dari kata way 

dan methode, cara dapat mencakup makna lebih luas seperti 

strategi, seni, metode dan metodologi. Selanjutnya strategi 

merupakan acuan dasar berkaitan dengan cara untuk mencapai 

tujuan. Contoh : one way traffic, communication, Cara Belajar 

Siswa Aktif, Edutainment. Sementara seni mengajar adalah 

suatu cara yang membuat pembelajaran lebih indah, 

mengesankan dan menyenangkan. 

Kemudian metode adalah cara yang sudah teruji jika 

digunakan bagi objek pekerjaan tertentu yakni pembelajaran 

yang hasilnya akan lebih efektif dan efisien. Sedangkan 

metodologi adalah suatu ilmu yang membicarakan cara atau 

jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan atau menguasai 

kompetensi tertentu. Kata metode dalam bahasa Indonesia 

diadopsi dari kata methodos dalam bahasa Yunani, kata ini 

terdiri dari kata meta yang berarti menuju, melalui, mengikuti, 
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sesudah; dan kata hodos yang berarti jalan, perjalanan, cara, 

atau arah.
30

 

Kata methodos sendiri berarti penelitian, metode ilmiah, 

hipotesa ilmiah, atau uraian ilmiah. Dalam bahasa Arab metode 

diterjemahkan dengan manhaj atau thariqah dan al-wasilah. Al-

thoriqoh berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan al-wasilah 

berarti perantara atau mediator5. Dengan demikian kata Arab 

yang dekat dengan arti metode adalah al-Thariqah. Dan di 

dalam bahasa Indonesia metode bermakna cara pandang yang 

teratur, terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu 

pengetahuan, dan lain sebagainya) atau cara kerja yang 

tersistem untuk memudahkan suatu kegiatan yang ditentukan. 

Dan secara leksikal, methode diartikan sebagai way of doing 

anything yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan 

sesuatu agar sampai pada suatu tujuan. 

Ahmad Tafsir memaknai metode dengan arti cara yang 

paling tepat dan cepat melakukan sesuatu. Dan menurut Abudin 

Nata metode pendidikan Islam mempunyai arti antara lain: 

Pertama, jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada 

diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran , 

yaitu pribadi yang Islami; Kedua, cara untuk memahami, 

menggali, dan mengembangkan ajaran Islam, sehingga terus 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
31
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