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ABSTRAK 

 

Di era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi 

komunikasi sekarang ini, mengakibatkan pudarnya rasa nasionalisme 

oleh masyarakat Indonesia khususnya dikalangan para remaja atau 

generasi muda.Globalisasi informasi muncul karena teknologi yang 

menjadikan semua orang bisa mengakses atau memperoleh informasi 

secara cepat dan murah. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah 

bahwa globalisasi informasi tersebut akan memiliki implikasi yang 

luas bukan hanya perubahan teknologi komunikasi, tetapi juga 

globalisasi informasi ini akan mengakibatkan globalisasi nilai-nilai 

kebangsaan dan kebudayaan. Dengan pendidikan Islam merupakan 

cara yang efektif untuk serta mengubah masyarakat agar mencapai 

kemajuan. Dengan demikian, mengamalkan nilai-nilai kebangsaan 

melalui pendidikan Islam adalah cara yang paling efektif untuk 

mewujudkan manusia yang berharkat dan martabat dalam arti yang 

sesungguhnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apasajakah 

Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.  

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka permasalahan 

yang dapat Dirumuskan adalah apa saja nilai-nilai kebangsaan 

Indonesia dalam perspektif pendidikan islam. Sedangkan tujuan nya 

adalah untuk mengetahui nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan 

Islam. Metode Yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan 

(Library Research). Setelah dilakukan kajian yang Mendalam, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pendidikan Islam, terdapat 

nilai-nilai kebangsaan Indonesia di antara nya yaitu religius, 

kemanusiaan, keseimbangan dan produktivitas, demokrasi dan 

kesamaan drajat, serta ketaatan hukum. Ditambah lagi, pendidikan 

Islam memiliki tujuan yang menyeluruh secara individual maupun 

secara sosial. Dalam penelitian ini, terdapat kesesuaian antara 

kebangsaan Dengan Pendidikan Islam terutama dalam hal materi 

Pendidikan Islam. 
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MOTTO 

 

 

ۡؤِمىِيَه   ٩٣١َوََل تَِهىُىْا َوََل تَۡحَزوُىْا َوأَوتُُم ٱۡۡلَۡعلَۡىَن إِن ُكىتُم مُّ
 

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling 

tinggi  (derajatnya),  jika kamu orang-orang yang beriman.” 

(Q.S. Ali-Imran: 139)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tohari, (ed.), Syaamil al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Syamiil Quran, 

2011). 63. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, 

dan untuk  menghindari kesalahpahaman, maka penulis 

merasa perlu untuk menjelaskan  beberapa kata yang 

menjadi judul skripsi ini Sehingga akan memperjelas pokok 

permasalahan yang menjadi bahan kajian selanjutnya. 

Adapun judul skripsi ini adalah. “Nilai-Nilai Kebangsaan 

Indonesia Dalam Perspektif Pendidikan Islam” dan untuk 

penegasan judul disini adalah: 

1. Nilai 

Nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh 

mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau 

sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang 

dipandang baik, berharga, dan penting dalam hidup yang 

berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan 

orientasi kepada kehidupan manusia. Nilai merupakan 

patokan normatif yang memengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan 

alternatif, definisi ini memiliki tekanan utama pada norma 

sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perilaku 

manusia. Jadi, salah satu bagian terpenting dalam proses 

pertimbangan nilai (value judgement) adalah pemeliharaan 

nilai-nilai normatif yang berlaku di masyarakat.
1
 

2. Kebangsaan 

“Kebangsaan”berasal dari kata "bangsa" yang 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelompok 

                                                 
1 Achmad Sanusi, Sistem Nilai; Alternatif Wajah-wajah Pendidikan, 

(Bandung: Nuansa  Cendekia, 2015), 16. 



 

 
2 

masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, 

dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan 

“kebangsaan" mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai 

golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang 

bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga 

dari suatu negara.
2
 

3. Perspektif 

Perspektif/per - spek - tif pérspéktif n merupakan 

suatu cara untuk melukiskan beda pada permukaan yang 

mendatar yang 22 bisa dilihat oleh mata secara tiga 

dimensi (panjang, lebar, dan tinggi); sudut pandang; 

pandangan; " Berdasarkan hal imi pengetian perspektif 

dari sudut pandang yang sebenarnya dapat diartikan 

sebagai suatu cara seseorang atau kelompok orang 

didalam menilai sesuatu yang akan dipaparkan baik secara 

lisan maupun tulisam.
3
 

4. Pendidikan Islam 

Dalam bahasa Arab agama disebutkan dengan “al-

Din” artinya tunduk dan patuh kepada-Nya. Sedangkan 

pendidikan Islam menurut istilah adalah ilmu yang 

berdasarkan Islam yang berisi seperangkat ajaran tentang 

kehidupan manusia, dan ajaran tersebut didasarkan pada 

Al-Qur'an dan Hadits
4
 

 

B. Latar Belakang 

Pendidikan agama dengan pendidikan umum telah 

mencetuskan ide pendidikan terpadu sebagai wujud 

                                                 
2 Misrawi, Zuhairi. Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, moderasi, keumatan, dan 

kebangsaan. (Jakarta: Buku Kompas, 2010).,12. 
3 Abdul Chaer, Kamus Popular Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 73. 
4 Sada, H. J., Kebutuhan dasar manusia dalam perspektif pendidikan 

Islam. Al-Tadzkiyyah, Pendidikan Islam,(Jakarta: Sega Arsy 2017), 18. 
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implementasi paradigma yang berusaha untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai 

agama dan etis, serta mampu melahirkan manusia yang 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki 

kematangan profesional, sekaligus hidup dalam nilai-nilai 

Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Ide ini merupakan 

kristalisasi dari rekomendasi konferensi dunia tentang 

pendidikan Islam pertama yang diselenggarakan di Makkah.  

Bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan solidaritas 

kebangsaan. Seorang warga negara Indonesia dengan paspor 

Indonesia belum tentu orang tersebut adalah bangsa 

Indonesia. Seseorang bisa dikatakan bangsa Indonesia 

apabila orang tersebut menganggap dirinya merupakan 

bagian dari nation Indonesia. Maksudnya orang tersebut 

memiliki kesatuan kepentingan dan simpati terhadap tujuan 

bersama masyarakat Indonesia. Nasionalisme dapat diartikan 

sebagai suatu paham yang menciptakan dan 

mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan 

mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk 

sekelompok manusia.
5
 

Nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

memiliki beberapa nilai-nilai, antara lain mengembangkan 

rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mematuhi dan 

mentaati peraturan negara, mematuhi dan menghayati nilai-

nilai yang ada pada UUD 1945 dan Pancasila, serta 

membangun rasa persaudaraan, solidaritas, kedamaian, dan 

anti kekerasan antar kelompok masyarakat dengan semangat 

persatuan. Masih banyak lagi nilai-nilai nasionalisme yang 

harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. 

                                                 
5 Erwin Siregar, Penanaman nilai-nilai kebangsaan, education and develop 

(Jakarta: Diva Pres 2016), 47. 



 

 
4 

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki sejarah yang 

begitu panjang, mulai dari masa penjajahan, kerajaan sampai 

kemerdekaan. Hal ini tentunnya tak mudah untuk mencapai 

suatu kemerdekaan, dengan penuh perjuangan keras hingga 

membawa bangsa ini mencapai cita-citanya. Seluruh rakyat 

indonesia mempunyai peran dalam memperjuangkan dan 

mempertahankan kemerdekaan. Di era globalisasi dan 

pesatnya perkembanagan teknologi komunikasi sekarang ini, 

mengakibatkan pudarnya rasa nasionalisme oleh masyarakat 

Indonesia khususnya dikalangan para remaja atau generasi 

muda. Globalisasi informasi muncul karena teknologi yang 

menjadikan semua orang bisa mengakses atau memperoleh 

informasi secara cepat dan murah. Dalam hal ini, yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa globalisasi informasi tersebut 

akan memiliki implikasi yang luas bukan hanya perubahan 

teknologi komunikasi, tetapi juga globalisasi informasi ini 

akan mengakibatkan globalisasi nilai-nilai dan budaya. 
6
 

Sejatinya, Para pendiri bangsa ini telah sadar akan 

pentingnya pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. 

Tampak sejak era kebangkitan nasional pada tahun 1908, 

mulai bermunculan pergerakan-pergerakan yang 

menempatkan pendidikan sebagai esensi dari tonggak 

lahirnya generasi muda yang tinggi kadar jiwa 

kebangsaannya yang dengan berani mengemukakan 

perlawanan melawan para penjajah seperti Budi Utomo, 

Taman siswa, Muhammadiyah, Nahdalatul Ulama ( NU ) 

dsb. Perlu digarisbawahi, bahwasanya Budi Utomo, Taman 

Siswa, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ( NU ) dan para 

pendiri bangsa yang lainnya pun menghendaki agar kelak 

generasi penerus bangsa Indonesia diselimuti dengan 

                                                 
6 Ibid., 50. 
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intelektual tinggi disertai dengan jiwa kebangsaan yang 

tinggi. 
7
 

Peranan Pendidikan dalam hal ini diarahkan untuk 

mewujudkan Masyarakat Modern dan bermartabat yang oleh 

Anwar Ibrahim diistilahkan Sebagai Masyarakat Madani ( 

Civil Society). Maka dari itu diperlukan sikap dan Moral 

yang positif dari seluruh masyarakat Indonesia untuk 

meyakini usaha-usaha Membangun kehidupan berbangsa 

dan bernegara melalui pendidikan, terutama Pendidikan 

Islam yang merupakan sarana mutlak untuk membangun 

kehidupan Yang dilandasi nilai-nilai Ilahiyah yang tumbuh 

bersemi bersamaan dengan Tegaknya nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, dan 

Kebersamaan demi terciptanya “Baldah Thayyibah”15 serta 

terwujudnya cita-cita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 1945.
8
 

Usaha-usaha pembinaan pendidikan Islam atau 

pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan guna 

terwujudnya masyarakat madani ( Civil Society ) yang 

hakiki sebagaimana tujuan hidup bernegara yang 

demokratis. Hal ini dapat diwujudkan dengan bekerjasama 

yang menghasilkan kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi 

kemudlaratan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan 

bangsa dan Negara kearah yang lebih baik, demokratis, dan 

berkeadaban. 

Salah satu masalah utama adalah masalah identitas 

kebangsaan. Dengan derasnya arus globalisasi 

dikhawatirkan budaya bangsa khususnya nilai-nilai 

                                                 
7 Yatdi, “Konsep Pendidikan Berwawasan Kebangsaan (Studi Pemikiran Ki 

Hadjar Dewantaran dan Muhammad „Athiyah Al-Abraysi)”, Skripsi Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, h. 3-4. 
8 Arif Hidayat Efendi, 2018, “Pendidikan Agama Islam Berbasis Nilai-nilai 

Kebangsaan Jurnal PGSD, Vol. 4 No. 1, 9. 
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kebangsaan dan budaya lokal mulai terkikis. Budaya asing 

kian mewabah dan mulai mengikis eksitensi budaya bangsa 

dan nilai-nilai nasional yang erat makna. Agar eksistensi 

budaya bangsa tetap kukuh diperlukan upaya 

mempertahankan identitas bangsa yang dikarenakan 

fenomena masyarakat menyukai dan bangga dengan budaya 

budaya asing dari pada budaya asli bangsanya sendiri. Hal 

ini dibuktikan. Dengan adanya rasa bangga yang lebih pada 

diri anak manakala menggunakan produk luar negeri 

dibandingkan jika menggunakan produk bangsa sendiri.  

Pendidikan nasional perlu di organisasikan dan dikelola 

sedemikian rupa agar supaya pendidikan nasional sebagai 

suatu organisasi, merupakan sarana untuk mewujudkan cita-

cita nasional bangsa Indonesia. Pendidikan sejarah adalah 

salah satu sarana motivasi yang kuat sebagai penggerak 

generasi muda dalam membina dan mengembangkan sikap 

nasionalisme. Sikap nasionalisme generasi muda, seperti 

sikap kepahlawanan, kesetiaan, rela berkorban dan mencapai 

cita-cita, nilai nasionalisme dapat dibentuk dan dibina 

dengan pendidikan Islam.
9
 

Generasi muda adalah salah satu aset Indonesia pada 

masa yang akan datang. Bangsa Indonesia harus mampu 

menempatkan generasinya untuk menjadi pemimpin di masa 

mendatang. Hal tersebut harus ada upaya untuk 

menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai ciri khas budaya 

bangsa untuk membedakan dengan orang lain di negera ini. 

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini ialah dengan 

adanya pendidikan Islam yang melekat pada masyarakat 

Indonesia akan mampu memperkuat jati diri sebagai bangsa 

Indonesia yang cinta akan tanah air. Masalah ini merupakan 

                                                 
9 Muzakkir, Ali Umar Dani, Analisis nilai-nilai kebangsaan, (Jakarta Volume 

IX, nomor 2, 2020), 3. 
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suatu fakta yang tidak boleh diabaikan mengingat 

pentingnya sikap nasionalisme dalam memajukan Negara 

Indonesia. Terkait dengan penanaman nilai kebangsaan di 

era globalisasi saat ini.
10

 Dari Uraian latar belakang diatas, 

maka dalam hal ini penulis menarik judul “Nilai-nilai 

Kebangsaan Indonesia Dalam Perspektif Pendidikan 

Islam”  

 

C. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Identitas kebangsaan yang melanda Indonesia, khusus nya 

para remaja.  

2. Pendidikan nasional perlu di organisasikan dan dikelola 

sedemikian rupa.  

3. Penanaman Nilai-nilai kebangsaan melalui Nilai-nilai 

yang terkandung dalam pendidikan Islam.  

 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan permasalahan 

yang akan diteliti karena adanya keterbatasan, baik 

keterbatasan dalam hal tenaga dan waktu. Dengan adanya 

fokus penelitian juga diharapkan hasil penelitian lebih baik 

dan lebih terfokus lagi. 

Agar Peneliti lebih terarah dalam penelitian ini, dan 

karena adanya keterbatasan waktu, biaya dan juga 

kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi 

                                                 
10 Ibid., 6 
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permasalahan penelitian ini hanya pada analisis nilai-nilai 

kebangsaan dalam perspektif pendidikan Islam.
11

 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis 

uraikan diatas dan focus penelitian yang sudah ditetapkan 

penulis, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam ? 

2. Bagaimana relevansi Nilai-nilai kebangsaan Indonesia 

dengan pendidikan Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah 

yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Nilai-nilai kebangsaan 

dalam perspektif pendidikan Islam 

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi Nilai-nilai 

kebangsaan dengan pendidikan Islam 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang hendak di capai dalam 

penelitian ini adalah : 

 

                                                 
11 Sugiono, Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta,2018), 396. 
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1. Secara Teoritis, yaitu sebagai berikut. 

Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, untuk 

kemajuan pendidikan secara umum dan pendidikan Islam 

secara khusus.  

2. Secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi positif dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian untuk merumuskan kembali 

Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Perspekif Pendidikan 

Islam 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan upaya untuk memperoleh sebuah 

kebenaran. Untuk dapat memahami serta memudahkan 

pembahasan masalah yang telah dirumuskan, maka perlu 

didasarkan pada proses berpikir ilmiah yang dituangkan 

dalam metode ilmiah. Adanya metode penelitian yang tepat 

dan sesuai untuk melakukan sebuah penelitian , diharapkan 

penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat 

data-data yang tepat. 

Dipahami dari pengertian metode itu sendiri, maka 

metode dapat dirumuskan sebagai suatu proses atau prosedur 

sistematik yang didasarkan pada prinsip dan teknik ilmiah 

agar dapat dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu 

tujuan.
 
Adapun metode yang di terapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagi berikut : 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis dan sifat penelitian yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif analik 

atau kepustakaan (library research) yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan secara tidak  langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, melaikan melalui 

beberapa buku-buku, jurnal, dan bahan dokumenter 

lainnya.
12

 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari dua 

jenis sumber yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

a. Sumber data Primer 

Sumber data primer ialah sumber data pokok 

atau rujukan pokok yang nantinya akan digunakan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan sumber data primer yaitu : 

1) Syamsul Kurniawan, Gagasan Pendidikan 

Kebangsaan  

Soekarno, ( Malang : Madani, 2017 ) 

2) Frokky Fuad Wasitaatmadja, Falsafah 

Pancasila Epistemologi Keislaman 

Kebangsaan, ( Jakarta : prenadanedia group, 

2020)  

3) A. Hassan, Islam Dan Kebangsaan, 

(Bandung: Sega arsy, 2019) 

 

 

                                                 
10 Juliansyah Noor, Metododologi Penelitian, (Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2017), 22-23 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah sekumpulan data-

data yang akan melengkapi data-data primer yang 

saling berkaitan dengan objek penelitian yang akan 

diteliti. 

Dari pengertian tersebut, sumber data sekunder ialah 

data yang akan melengkapi data dari sumber primer 

yang akan digunakan untuk melengkapi penelitian. 

 

I. Penelitian Terdahulu  Yang Relevan 

 Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini adalah: 

1. Penelitian Yang Dilakukan Oleh  Faizah Nurmaningtyas 

Yang Berjudul Nilai Kebangsaan Pendidikan Islam 

Dalam Perspektif Shaykh Ahmad Surkati, dari hasil 

penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, di antara 

nya ialah persamaan nya sama sama meneliti tentang 

kebangsaan, dan untuk perbedaan nya terletak di 

Perspektif Syekh Ahmad surkati 

2. Penelitian Yang Dilakukan Oleh  Eko Sumadi Yang 

Berjudul  Keislaman Dan Kebangsaan: Modal Dasar 

Pengembangan Organisasi Dakwah, dari hasil penelitian 

ini terdapat persamaan dan perbedaan, di antara nya ialah 

persamaan nya sama sama meneliti tentang Islam dan 

kebangsaan, dan untuk perbedaan nya terletak di model 

dasar pengembangan organisasi dakwah 

3. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Johari Rugani Yang 

Berjudul Pendidikan Kebangsaan Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam, dari hasil penelitian ini terdapat 

persamaan dan perbedaan, di antara nya ialah 

persamaannya sama sama berspektif kepada pendidikan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nilai 

1. Pengertian Nilai 

Kata nilai merupakan terjemahan dari kata value, 

berasal dari bahasa latin yaitu valere atau bahasa Prancis 

Kuno valoir yang dapat dimaknai sebagai harga.
1
 

Menurut Oxford Advance Learner’s Dictionary, 

Value berarti kualitas yang menunjukkan penting dan 

berguna. Sementara values dimaknai sebagai keyakinan 

mengenai apa yang benar dan salah, serta apa yang 

penting dalam kehidupan.
2
 

Sedangkan pengertian nilai menurut para ahli yaitu : 

a. Menurut Kurt Baier yang dikutip Mulyana 

menafsirkan nilai dari sudut pandangnya sebagai 

seorang sosiolog. Menurutnya, nilai ialah 

keinginann, kebutuhan, kesenangan seseorang 

sampai pada sanksi dan tekanan dari masyarakat.
3
 

b. Menurut Kupperman menyatakan bahwa nilai ialah 

patokan normatif yang memengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihannnya. Bagi kupperman nilai ialah 

salah satu bagian terpenting dalam kehidupan sosial 

karena mematuhi norma, seseorang akan terbebas 

dari tuduhan masyarakat yang merugikan dirinya.
4
 

                                                 
1Rohmat Mulyana, Mengartikan Pendidikan Nilai, (Bandung:Avabeta, 2004), 

7. 
2Oxford Advance Learner’s Dictionary,8th Edition CD-RM (Oxford 

University Press, 2010),  
3Rohmat Mulyana, Op. Cit., 8. 
4Ibid., 9. 
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c. Sedangkan, definisi nilai yang lebih lengkap 

dikemukakan oleh Kluckhohn, menurut Kluckhohn 

nilai ialah konsepsi tersirat ataupun tersurat yang 

menjadi ciri-ciri individu atau kelompok dari sesuatu 

yang diinginkan yang mempengaruhi pilihan 

terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir suatu 

tindakan.
5
 

Berdasarkan pengertian nilai diatas, dapat di pahami 

bahwa nilai ialah  segala sesuatu yang dipentingkan 

manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu 

yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau 

maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi 

perilaku yang ketat. 

2. Proses Pembentukan Nilai  

Menurut karthwohl, proses pembentukan nilai pada 

anak dapat dikelompokkan dalam 5 tahap, yaitu 

a. Tahap menyimak (receiving), pada tahap ini 

seseorang secara aktif dan sensitif menerima stimulus 

dan menghadapi fenomena-fenomena, sedia 

menerima secara aktif, dan selektif memilih 

fenomena. Pada tahap ini belum terbentuk melainkan 

baru menerima adanya nilai-nilai yang berada di luar 

dirinya dan mencari nilai-nilai itu untuk dipilih mana 

yang paling menarik untuk dirinya. Dengan demikian, 

tugas dan tanggung jawab guru dalam proses 

pembelajaran adalah memberikan teladan sehingga 

para siswa yang melihat setiap perilaku guru menjadi 

panutan dalam kehidupan siswa. Guru tidak hanya 

bisa mentransfer ilmu pengetahuan, akan tetapi 

dituntut untuk mampu memberikan stimulus agar para 

                                                 
5Ibid., 10. 
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siswa mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai 

yang dilakukan dalam tahap ini. 
6
 

b. Tahap menanggapi (responding), pada tahap ini 

seseorang sudah mulai bersedia menerima dan 

menanggapi secara aktif stimulus dalam bentuk 

respon yang nyata. Dalam tahap ini ada tiga tingkatan, 

yaitu: tahap manut (compliance), sedia menanggapi 

(willingness to respond), dan puas dalam menanggapi 

(satisfaction in response). Pada kegiatan ini guru 

fungsinya adalah sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan menanggapi dilakukan oleh 

siswa, guru hanya memberikan stimulus agar para 

siswa mampu menanggapi perkembangan realitas dan 

fenomena yang terjadi dalam masyarakat sehingga 

pada tahap ini siswa dapat memberikan tanggapan 

terkait masalah yang terjadi dalam masyarakat.  

c. Tahap memberi nilai (valuing), pada tahap ini 

seseorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas 

dasar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan 

mulai mampu menyusun persepsi tentang objek. 

Dalam hal ini terdiri tiga tahap yakni percaya terhadap 

nilai yang diterima, merasa terikat dengan nilai yang 

dipercayai, dan memiliki keterkaitan batin 

(commitment) untuk memperjuangkan nilai-nilai yang 

diterima dan diyakini. 
7
 

d. Tahap mengorganisasikan nilai (organization), yaitu 

satu tahap yang lebih kompleks dari tahap 

sebelumnya. Seseorang mulai mengatur system nilai 

yang diterimanya dari luar untuk diorganisasikan 

                                                 
6Muhammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Pendidikan 

Pancasila, (Surabaya: Usaha Nasional,1998),133. 
7 Achmad Sanusi, Sistem Nilai; Alternatif Wajah-wajah Pendidikan, 

(Bandung: Nuansa Cendekia, 2015), 16. 
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(ditata) dalam dirinya sehingga system nilai itu 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya. 

Pada tahap ini ada dua organisasi nilai, yaitu: 

mengkonsepsikan nilai dalam dirinya, dan 

mengorganisasikan sistem nilai dalam dirinya, dan 

mengorganisasikan sistem nilai dalam dirinya, yakni 

cara hidup dan tata perilakunya sudah didasarkan atas 

nilai-nilai yang diyakininya. 

e. Tahap karakterisasi nilai (characterization), yang 

ditandai dengan ketidakpuasan seseorang untuk 

mengorganisir sistem nilai yang diyakininya dalam 

hidupnya secara mapan, ajek dan konsisten sehingga 

dapat dipisahkan lagi dengan pribadinya. Tahap ini 

dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu: tahap 

menerapkan nilai dan tahap karakterisasi, yakni tahap 

mempribadikan sistem nilai tersebut. Dengan kata 

lain, dalam tahap ini siswa sudah bisa memberikan 

kesimpulan bahwa konsep nilai yang diperoleh dalam 

proses pembelajaran akan berdampak terhadap 

kehidupannya serta mampu memilih mana yang baik 

dan buruk. 
8
 

 

B. Kebangsaan 

1. Pengertian Bangsa 

Dalam kamus bahasa Indonesia Purwodarminto, 

bangsa adalah orang- orang yang telah bernegara yang 

merupakan terjemahan dari Orang-orang yang telah 

bernegara yang merupakan terjemahan dari kata nation 

(dalam bahasa Inggris) kata nation bermakna keterunan 

atau bangsa. Seiring perkembangan zaman maka 

                                                 
8 Ibid., 18. 
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pengertian bangsa juga mengalami perkembangan. 

Nation dalam bahasa Indonesia diistilahkan bangsa, yaitu 

orang-orang yang bersatu karena kesamaan keterunan.  

Arif Budiman mengemukakan bahwa bangsa 

adalah persatuan secara kelompok dari suatu bangsa 

yang mempunyai sejarah yang sama, bahasa yang sama, 

dan pengalaman yang sama. bangsa merupakan suatu 

ungkapan perasaan yang kuat dan merupakan usaha 

pembelaan bangsa melawan penguasa luar. Identitas 

yang menjadi ciri khasnya adalah menempatkan diri 

dalam suatu tradisi (sebagai suatu proses peleburan, 

perpaduan) dari suatu sejarah, daerah, bahasa, dan 

agama.
9
 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

bangsa adalah sesekumpulan manusia yang bersatu pada 

satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah 

tersebut dan sekumpulan manusia yang dianggap 

memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan 

bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarahnya.
10

 

Konsep bangsa memiliki dua pengertian bangsa 

dalam pengertian sosiologis dan antropologis. Dalam 

pengertian sosiologis dan antropologis tersebut 

dibedakan menjadi dua yaitu bangsa dalam arti etnis dan 

bangsa dalam arti kultural. Bangsa dalam arti etnis 

merupakan sekolompok manusia yang memiliki satu 

keterunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah 

tertentu dengan ciri-ciri jasmani  yang sama, seperti 

kesamaan warna kulit dan bentuk tubuh. Bangsa dalam 

arti kultural adalah sekelompok manusia yang memiliki 

                                                 
9 Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran 

Kekuasaan Dalam UUD 1945, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 20. 
10Ibid., 23. 
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ciri-ciri khas kebudayaan yang sama seperti adat istiadat, 

mata pencaharian, bahasa, dan unsur-unsur kesamaan 

budaya. 

Dari konsep di atas, dapat disimpulkan bangsa 

dalam arti sosiologis dan antropologis merupakan 

sekelompok hidup bersama dan diikat oleh ikatan seperti 

kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, 

agama, dan kepercayaan, serta daerah. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada 

satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah 

tersebut dan sekumpulan manusia yang dianggap 

memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan 

bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarahnya.
11

 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

sebagaimana dikutip ibnu Fikri Bahwa kata bangsa 

memiliki arti : 

1. Kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, 

adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan 

sendiri. 

2. Golongan manusia, binatang, atau tumbuh-

tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan 

sifat khas yang sama atau bersamaan. 

3. Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena 

kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan 

yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka 

bumi.  

Wawasan kebangsaan di Indonesia tidak didasarkan 

pada perbedaan warna Kulit, bahasa, agama, suku, atau 

                                                 
11Soekarno, Pantja-Sila sebagai dasar negara, Jilid 1-4. (Jakarta: Kementrian 

Penerangan RI,1958), 70. 
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hal-hal lain yang bersifat artifisial, melainkan Didasarkan 

pada hal-hal yang bersifat fundamental. Yaitu sikap, 

pandangan, Perasaan, perilaku atau kemauan yang tulus, 

dan komitmen yang kuat untuk Bergabung menjadi suatu 

bangsa yang rukun, damai, tolong menolong dan 

Bersaudara dengan berdasarkan pada pilar-pilar 

kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 

1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
12

Paham kebangsaan atau 

nasionalisme ini pada mulanya mendapat Tantangan 

keras dari para tokoh, pemimpin Islam, bahkan para 

tokoh nasional Pada umumnya. Penolakan ini didasarkan 

bahwa paham nasionalisme atau Kebangsaan itu 

merupakan produk Barat yang karakternya tidak sejalan 

dengan Ajaran Islam dan nilai-nilai budaya bangsa.
13

 

Dalam hubungan ini, Soekarno mengatakan, bahwa 

nasionalisme Barat adalah nasionalisme yang 

mengandung hal-hal yang negatif, seperti individualisme, 

demokrasi liberal yang dilakukan kaum kapitalis, suatu 

stelsel yang mencelakakan manusia, impreliasme, dan 

chauvanisme sempit budaya, dan saling menyerang. 

Namun demikian, paham nasionalisme atau kebangsaan 

ini pada tahap selanjutnya dapat diterima oleh 

masyarakat Indonesia setelah diberi makna dan muatan 

yang berbeda dengan nasionalisme Barat. Nasionalisme 

atau kebangsaan yang diterapkan di Indonesia adalah 

nasionalisme Timur yang disesuaikan dengan nilai-nilai 

agama dan budaya yang berkembang di Indonesia. 

Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme yang anti 

imprialisme, kolonialisme, kapitalisme, chauvinisme, 

                                                 
12Yudi Latif, Wawasan Pancasila : Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan, ( 

Jakarta :  Mizan, 2018 ), 75. 
13Ahmadin, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, ( Makassar : Rayhan 

Intermedia, 2017 ), 6. 
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individualisme dan liberalisme, serta nasionalisme Barat 

lainnya. 

 

2. Pilar Kebangsaan 

Pancasila merupakan salah satu pilar kebangsaan, 

Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan 

sila yang berarti dasar, sendi,asas, atau peraturan 

tingkah laku yang penting dan baik dengan demikian 

pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman 

atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan 

baik.Pancasila dapat kita artikan sebagai lma dasar yang 

dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa.  

Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh 

tampa dasar negara yang kuat dan tidak dapat 

mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan 

dicapai tampa pandangan hidup. Dengan adanya dasar 

negara, suatu bangsa tidak akan terombang ambing 

dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam 

maupun dari luar.  

Peranan dan funsi pancasila pada era sekarang 

masih relevan karena pancasila mencakup aspek –aspek 

dasar . selain itu, pancasila juga merupakan alat untuk 

keamana dan kemakmuran bersama rakyat 

indonesia.hanya saja pelakanan sacara konkrtinya belum 

bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena 

keadilan dan kemakmuran bag seluruh rakyat indonesia 

belum juga terwujud sampai saat ini. Pancasila juga 

merupaksn kepribadian seluruh rakyat indonesia.  

Akan tetapi, nilai-nilai luhur sudah sangat 

pudar,terkikis oleh perilaku yang hanya mementingkan 

aspek ekonomi gaya hidup globalisasi yang buruk. 
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Mengingat sangat pentingnya pancasila sebagai dasar 

negara, maka kita harus meneruskan perjuagan serta 

memelihara, melestarikan menghayati,dan 

mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan 

sahari-hari agar tujuan dan pancasila dapat terpenuhi, 

sehigga akan menjadi ketahanan jati diri bangsa.  

14
dengan demikian pancasila merupakan lima dasar 

yang berisi Pedoman atau aturan tentang tingkah laku 

yang penting dan Baik.Pancasila dapat kita artikan 

sebagai lima dasar yang dijadikan dasar Negara serta 

pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat 

Berdiri dengan kokoh tampa dasar negara yang kuat dan 

tidak dapat Mengetahui dengan jelas kemana arah 

tujuan yang akan dicapai tampa Pandangan hidup. 

Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan 

Terombang ambing dalam menghadapi permasalahan 

baik yang dari Dalam maupun dari luar. 

3. Peranan Dan Fungsi Pancasila 

a. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna 

1) Sebagai dasar untuk menata nagara yang 

merdeka da berdaulat. 

2) Sebagai dasar mengatur penyelengaraan aparatur 

negara yang bersih dan berwibawa, sehingga 

tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam 

pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 

ke-4  

3) Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktifitas 

perikehidupan bangsa indonesia dalam kehidupan 

sehari- hari. 

                                                 
14 Effendy suryana & Kaswan, pancasila & ketahanan jati diri bagsa diera 

globalisasi, (Bandung: Pt Refika Aditama,2015,) 153-156. 
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b. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Nasional 

Istilah ini merupakan istilah baru dalam tata 

hukum indonesia, yaitu muncul pasca reformasi 

melalui tap MPR NO. III /2000,yang kemudian 

diubah UU NO. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan peraturan perundang- undangan. 

c. Sumber Hukum Tertulis Dan Tidak Tertulis 

Sumber hukum dasar nasional adalah 

pancasila sebagaimana Yang tertulis dalam 

perundang-undang dasar 1945,serta batang Tubuh 

undang-undang dasar 1945.dalam ilmu hukum , 

istilah Sunmber hukum berarti sumber nilai- nilai 

yang menjadi penyebab Timbulnya aturan hukum. 

Jadi dapat diartikan , pancasia sebagai Sumber 

hukum dasar nasional , yaitu segala aturan hukum 

yang Berlaku dinegara kita tidak boleh bertantangan 

dan harus bersumber Pada pancasila. 

d. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa 

Indonesia 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

atau way of life Mengandung makna bahwa semua 

aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari 

harus sesuai dengan sila-sila pancasila, karena 

Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai 

yag dimilki dan Sumber dari kehidupan bangsa 

indonesia sendiri. Nilai –nilainilai tersebut yaitu: 

1) Nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan 

2) Nilai dan jiwa kemanusiaan  

3) Nilai da jiwa persatuan  

4) Nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi 
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5) Nilai dan jiwa keadilan sosial 

e. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia 

Pada saat bangsa indonesia bangkit untuk 

hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa 

indonesia telah sepakatuntuk menjadikan pancasila 

sebagai dasar negara. Kesepakatan terwujud pada 

tanggal 18 agustus 1945 denga disahkanya pancasila 

sebagai dsar negara oleh panitia persiapan 

kemedekaan indonesia ( PPKI ) yang mewakili 

seliruh bangsa indonesia. 

f. Pancasila Sebagai Ideolagi Negara  

Pancasila sebagai ideologi negara yang 

merupakan tujuan bersama bangsa indonesia yang 

diimplementasikanndalam pembengunan nasional, 

yaiti mewujudkan masyarakat adik dan makmrur 

yang meratai material dan spritual berdasarkan 

pancasila dalam waah negara kesatuan RI ysng 

merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedulatan rakyat 

dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, 

tentram, tetib, dan dinamais serta dalam lingkungan 

kehidupan pergaulan dunia yang merdeka, 

bersahabat, tetib dan damai 

g. Pancasila sebagai persatu bangsa
15

 

Bangsa indonesia yang pluralis dan wilayah 

nusantara yang terdiri dari berbagai pulau –pulau, 

maka sangat tepat apabila pancasila dijadikan 

pemersatu bangsa, hal ini karenakan pancasila 

mempunyai nila-nilai umu dan universal sehingga 

memungkinkan dapat mengakomodir semua 

                                                 
15 Maulana Arafat Lubis,Pembelajaran ppkn di SD/MI implementasi 

pendidikan abad 21(Medan: AKASHA SAKTI, 2018) , 57. 
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perikehidupan yang berbhenika dan dapat diterima 

oleh semua pihak.  

 

C. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk dapat 

menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya 

secara lebih efektif dan efisien. Selain itu pendidikan 

merupakan transfer of knowledge (transfer ilmu 

pengetahuan) yang berfungsi juga sebagai transfer of 

value (transfer nilai), Pendidikan formal adalah sebagai 

proses pembaharuan.  

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berasal dari kata didik yang berarti 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, 

tuntunan,pimpinan).
16

 Selanjutnya disebutkan bahwa 

pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya mengajar dan 

pelatihan, proses, perbuatan, cara mendidik. Dalam 

Bahasa Inggris pendidikan (education) berasal dari kata 

educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to 

elicit, to give rice, to), dan mengembangkan (to evolve, 

to develop). 

Redja Mudyahardjo mendefinisikan pendidikan 

secara luas bermakna hidup. Pendidikan adalah seluruh 

proses, kegiatan, pengalaman yang terjadi dalam hidup, 

termasuk pula situasi dan keadaan yang mempengaruhi 

kehidupan seseorang. Artinya secara luas pendidikan 

Digambarkan sebagai hal yang kontinyu. Yakni sebagai 

                                                 
16 Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2007),25. 
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hal yang disadari atau tanpa disadari kita dapatkan setiap 

harinya.
17

 

Sedangan secara sempit, pendidikan adalah 

sekolah, pendidikan adalah pengajaran, pendidikan 

adalah pembelajaran. Pendidikan adalah proses belajar-

mengajar yang terselenggara di satuan pedidikan formal 

seperti sekolah. Pendidikan diartikan sebagai upaya-

upaya yang dilakukan pihak institusi pendidikan kepada 

peserta didik agar peserta didik memiliki kemampuan 

penuh dan kesadaran dalam memahami dan menjalankan 

tugas-tugas social dalam kehidupan sehari-hari.
18

 

Dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003, 

Pendidikan Diartikan sebagai 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, akhlaq mulia, Serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
19

 

Pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu 

usaha pedagogis untuk mentransfer sejumlah nilai yang 

dianut oleh masyarakat suatu bangsa kepada sejumlah 

subjek didik melalui proses pembelajaran.
20

pendidikan 

harus secara fundamental didasarkan atas asas filosofis 

dan ilmiah sehingga terjamin pencapaian tujuan yakni 

meningkatkan perkembangan sosio budayanya bahkan 

martabat bangsa, kewibawaan dan kejayaan Negara. 

                                                 
17 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, ( Yogyakarta : Teras, 2009 ), 1. 
18Ibid, 2. 
19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal Ayat (1).  
20 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan 

Filosofis,  

(Yogyakarta : SUKA-Press, 2019 ),68. 
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Pada sisi lain, karena begitu pentingnya 

pendidikan dan ilmu Pengetahuan, al- Qur‟an 

menyebutkan perbedaan yang jelas antara orang-Orang 

yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang 

tidak berilmu Pengetahuan. Menurut al-Qur„an hanya 

orang-orang yang berakal (berilmu Pengetahuan) yang 

dapat menerima pelajaran. Sebagaimana disebutkan 

Dalam surat al-Zumar ayat 9: 

                        

                       

            

Artinya : (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih 

beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-

waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang 

yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah 

yang dapat menerima pelajaran. 

 

Ungkapan pertanyaan dalam ayat ini 

mengandung arti bahwa yang Pertama (orang-orang 

yang mengetahui) akan dapat mencapai derajat 

Kebaikan; sedangkan yang kedua (orang-orang yang 

tidak mengetahui) Akan mendapat kehinaan dan 

keburukan. Pendidikan sangat diperlukan Oleh manusia. 

Hanya manusia pula yang mengembangkan pendidikan 

Sebagai produk kebudayaannya. Itu artinya, peranan 
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pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia, 

bahkan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari 

keseluruhan proses kehidupan manusia baik secara 

individual maupun secara komunal. Dengan kata lain, 

kebutuhan manusia terhadap pendidikan bersifat mutlak 

dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara.  

 

2 . Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan  Islam adalah  usaha yang dilakukan  

untuk  mengembangkan seluruh potensi  manusia  baik 

lahir  maupun  batin agar terbentuknya pribadi muslim 

seutuhnya. Tugas dari pendidiklah untuk 

memberdayakan potensi yang ada. Akal manusia di 

arahkan untuk memperoleh tingkat kecerdasan 

semaksimal mungkin, mengisinya dengan bermacam 

ilmu pengetahuan, keterampilan sehinga manusia yang 

pada awalnya tidak mengetahui apa-apa menjadi 

mengetahuinya.
21

 Sebagaimana firman Allah SWT. : 

                    

                   

Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, 

dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur.(Q.s An-Nahl:78). 
22

 

                                                 
21 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Persepektif Filsafat (Jakarta: 

Kencana, 2014),11-12. 
22 Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemah (Surakarta: Ziyad Book, 

2014), 276. 
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Istilah pendidikan ini berasal dari bahasa yunani, 

yaitu  “paedagogie” yang berarti bimbingan yang 

diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dengan 

“education” yang berarti pengembangan ataun 

bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering 

diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti 

pendidikan.  

Dalam pengmbangannya istilah pendidikan 

berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan 

dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa 

agar ia menjadi orang dewasa. Dalam perkembangan 

selanjutnya pendidikan berarti usaha yang dijalankan 

oleh seorang atau sekelompok orang agar menjadi 

dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan 

yang lebih tinggi dalam arti mental. 

Sering kita terjebak dengan dua istilah antara 

pendidikan Islam dan pendidikan Agama Islam (PAI) 

padahal hakikat nya secara substansi pendidikan agama 

islam dan pendidikan agama Islam sangat berbeda. 

Usaha-usaha yang di ajarkan tentang personal agama 

itulah yang kemudian bisa disebut dengan 

pendidikan.agama Islam, sedangkan pendidikan Islam 

adalah nama sebuah sistem, yaitu sistem pendidikan 

yang Islami. 

Pendidikan Agama Islam yang dimaksud disini 

ialah usaha yang berupa asuhan dan bimbingan 

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan 
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ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan 

hidup.
23

 

Pendidikan Islam; pendidikan berakar dari 

perkataan didik yang berarti pelihara ajar dan jaga. 

Setelah dijadikan analogi pendidikan boleh diuraikan 

sebagai suatu proses yang berterusan untuk menjaga 

dan memelihara pembesaran tubuh badan dan 

pertumbuhan bakat manusia rapi dengan rapih supaya 

dapat melahirkan orang yang berilmu, baik tingkah laku 

dan dapat mengekalkan nilainilai budaya dikalangan 

masyarakat. 

Pendidikan adalah suatu proses penanaman 

sesuatu kedalam diri manusia, pendidikan adalah 

sesuatu yang secara bertahap ditanamkan kedalam 

manusia.“suatu proses penanaman” mengacu pada 

metode dan sistem untuk menanamkan apa yang 

disebut sebagai pendidikan secara bertahap. 

Secara sederhana pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang “berwarna” Islam. Maka pendidikan 

Islami adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. 

Dengan demikian nilai-nilai ajaran Islam itu sangat 

mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan. 

Dilihat dari sudut etistimologis, istilah 

pendidikan Islam sendiri terdiri dari atas dua kata, 

yakni “pendidikan” dan “Islami”. Definisi pendidikan 

sering disebut dengan berbagai istilah, yakni altarbiyah, 

al-taklim, al-ta‟dib dan al-riyadoh. Setiap istilah 

tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, hal ini 

dikarenakan perbedaan kontek kalimatnya dalam 

pengunaan istilah tersebut. Akan tetapi dalam keadaan 

                                                 
23 Djamaluddin, Ahdar. "Filsafat Pendidikan." Istiqra: Pendidikan dan 

Pemikiran Islam (Bandung: PT Rosdakarya Bandung, 2014), 8. 
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tertentu semua istilah itu memiliki makna yang sama, 

yakni pendidkan.
24

 

Pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh 

para ahli pendidikan zaman sekarang belum terdapat 

pada masa Rasulullah, tetapi usaha dan aktifitasnya 

dalam urusan agama telah mencakup arti pendidikan 

zaman sekarang diantara pakar pendidikan banyak yang 

memberikan pengertian dengan versi yang berbeda-

beda, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang 

sama.  

Menurut Poerbakawatja dan Harahap 

menyatakan bahwa, “pendidikan adalah usaha secara 

sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya 

meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu 

diartikan mampu menimbulkan tangung jawab moral 

dan segala perbuatannya.  

Sedangkan menurut Muzayyin Arifin dalam 

bukunya Filsafat Pendidikan Islam bahwa “pendidikan 

adalah usaha membina dan mengembangkan pribadi 

manusia, aspek rohaniah dan jasmaniah, juga harus 

berlangsung secara bertahap”. 

Dengan demikian, Pendidikan Islam dapat 

diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk membina 

dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri 

manusia secara maksimal sesuai dengan statusnya, 

dengan tetap berpedoman kepada Syari‟at Islam agar 

manusia mampu tetap eksis berperan sebagai Khalifah 

di bumi Allah sehingga terciptanya kehidupan yang 

aman, tentram, damai dan sejahtera. 

                                                 
24 Nata, DR H. Abuddin. Ilmu pendidikan Islam,(Bandung:. Prenada Media, 

2016), 36. 
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3. Tujuan Pendidikan Islam 

Soekarno sendiri berpendapat bahwa tujuan 

pendidikan Islam dapat dimafhumi dari tugas kerasulan 

Nabi Muhammad Saw.Seperti dimafhumi tugas 

kerasulan Nabi Muhammad Saw, dibagi ke dalam dua 

periode yaitu periode Mekah dan periode Madinah. 

Pada periode Mekah, menurut Soekarno, tugas Nabi 

Muhammad Saw Adalah membentuk manusia-manusia 

beriman, berjiwa tauhid, dan memiliki moral atau budi 

pekerti luhur. Dengan bekal fondasi ini, yaitu fondasi 

keimanan, akhirnya Nabi Muhammad Saw mampu 

melakukan transformasi sosial: mengubah Madinah 

menjadi sebuah kota yang berperadaban dan menyusun 

suatu masyarakat Islam yang kokoh yang kuat.
25

 

Para ahli pendidikan telah memberikan definisi 

tentang tujuan pendidikan Islam dimana rumusan atau 

definisi yang satu berbeda dari definisi yang lain. 

Meskipun demikian, pada hakikatnya rumusan dari 

tuuan pendidikan agama Islam adalah sama, mungkin 

hanya redaksi dan penekanannya saja yang berbeda.  

Berikut ini akan kami kemukakan beberapa 

definisi pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para 

ahli: 

a. Naquib Al-Attas menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan yang penting harus diambil dari 

pandangan hidup, jika pandangan hidup itu Islam 

maka tujuannya adalah membentuk manusia 

sempurna (insane kamil) menurut Islam. 

                                                 
25 Syamsul Kurniawan,Gagasan pendidikan kebangsaan soekarno ide 

progresif atas pendidikan Islam Indonesia, (Malang: Madani wismo kalimetro, 2017), 

78. 
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b. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi merumuskan tuuan 

pendidikan Islam secara lebih rinci dia menyatakan 

bahwa tuuan pendidikan Islam adalah untuk 

membentuk akhlak mulia, persiapan menghadapi 

kehidupan dunia akhirat, persiapan untuk mencari 

rizki, menumbuhkan semnagat ilmiah, dan 

menyiapkan profesionalisme subjek didik. Dari 5 

rincian tuuan pendidikan tersebut, semua harus 

menuju pada titik kesempurnaan yang salah satu 

indikatornya adalah adanya nilai tambah secara 

kuantitatif dan kualitatif. 

c. Ahmad Fu‟ad Al-Ahnawi menyatakan bahwa 

pendidikan Islam adalah perpaduan yang menyatu 

antara pendidikan jiwa, membersihkan ruh, 

mencerdaskan akal, dan menguatkan jasmani. 

Disini, yang menjadi bidikan dan fokus dari 

pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Fu‟ad Al-

Ahnawi adalah soal keterpaduan. Hal tersebut bisa 

dimengerti karena keterbelahan atau disentegrasi 

tidak menjadi watak dari Islam.
26

 

 

 Rujukan hasil kongres sedunia tentang tujuan 

pendidikan Islam, yaitu kedudukan Islam harus 

mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang 

menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, 

intelektual, diri manusia yang rasional, perasaan, dan 

indra. Oleh karena itu, pendidikan harus mencapai 

pertumbuhan manusia dalam aspek spiritual, 

intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah dan bahasa, baik 

                                                 
26 Syamsul Kurniawan,Gagasan pendidikan kebangsaan soekarno ide 

progresif atas pendidikan Islam Indonesia, (Malang: Madani wismo kalimetro, 2017), 

82-83 
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secara individual maupun secara kolektif. Selain itu, 

juga mendorong aspek ini ke arah kebaikan dan 

mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan 

Islam terletak dalam perwujudan ketertundukan yang 

sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, 

maupun seluruh umat manusia. Secara analitis, tujuan 

pendidikan Islam yang ingin diwujudkan tampak pada 

tujuan akhir (ultimate aims of education). 
27

 

 

4. Fungsi Pendidikan Islam  

Dalam konteks pendidikan Islam, penguatan akal 

perlu diperhatikan. Hal ini karena akal dapet membantu 

seseorang dalam upayanya menemuka kebenaran. 

Karena itu wajar jika dalam berbagai kesempatan, 

seokarno selalu menyerukan penting nya akal dalam 

upaya mencari keberan. 

Esensi dari kebenaran di sini adalah segala ssutu 

yang iketauhinya melalui proses pemikiran atau 

penalaran. Tanpa pellui proes penalaran, maka 

pengetahuan seseorang hanyalah semu belaka. Parahnya 

jika hal ini terjadi taqlid, yaitu suatu kecendrungan sikap 

untuk mengikuti apa yang diterima, tanpa melalui proses 

berfikir kritis. Soekarno percaya bahwa yang benar dan 

baik harus dicari dan tidak secara buta diterima, di mana 

yang pertama mendorong semangat aktivitas dan 

kreatifitas, sementara yang kedua menyebabkan sikap 

pasif yang melahirkan kebodohan. Karena itu soekarno 

amat mengecam taqlid di kalangan umat. 

                                                 
27 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Transisi Dan Modernisasi Menuju 

Melenium  

Baru, ( Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2002 ), h. 57. 
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Pendidikan mempunyai peran dan fungsi ganda, 

pertama peran dan fungsinya sebagai instrument 

penyiapan generasi bangsa yang berkualitas, kedua, 

peran serta fungsi sebagai instrumen transfer nilai. 

Fungsi pertama menyiratkan bahwa pendidikan memiliki 

peran artikulasi dalam membekali seseorang atau 

sekelompok orang dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang dibutuhkan, yang berfungsi sebagai alat untuk 

menjalani hidup yang penuh dengan dinamika, 

kompetensi dan perubahan, fungsi kedua menyiratkan 

peran dan fungsi pendidikan sebagai instrumen 

transformasi nilai-nilai luhur dari satu generasi 

kegenerasi berikutnya. Kedua fingsi tersebut secara 

eksplisit menandai bahwa pendidikan mengandung 

makna bagi pengembangan sains dan teknologi serta 

pengembangan etika, moral, dan nilai-nilai spiritual 

kepada masyarakat agar tumbuh dan berkembang 

menjadi warga negara yang memiliki kepribadian yang 

utuh sesuai dengan fitrahnya, warga negara yang beradab 

dan bermartabat, terampil, demokratis dan memiliki 

keunggulan (competitive advantage) serta keungulan 

komperatif (comperative advantage).
28

 

Salah satu fungsi pendidikan adalah proses 

pewarisan nilai dan budaya masyarakat dari satu generasi 

kepada generasi berikutnya atau oleh pihak yang lebih 

tua kepada yang lebih muda. Dalam interaksi sosiologis 

terjadi pula proses pembelajaran. Pada saat itu seseorang 

yang lebih tua (pendidik) dituntut untuk mengunakan 

nilai-nilai yang sudah diterima oleh aturan etika dan 

akidah umum masyarakat tersebut. Dan diharapkan pula 

                                                 
28 Saihu,saihu. “konsep manusia dan implementasinya dalam perumusan 

tujuan pendidikan Islam dan managemen pendidikan islam, (1.2 Jakarta: 2019), 197-

217. 
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agar pendidik mampu mengembangkan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta 

didik dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan 

dan peradaban yang muncul. Sehingga proses 

pembelajaran yang terjadi dapat menginternalisasikan 

nilai, dan nilai tersebut aplikatif dalam kehidupan peserta 

didik selanjutnya. 

Dalam pemaparan diatas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa fungsi pendidikan memang benar 

nyatanya di dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta pradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehudupan 

bangsa (UU RI No 20 Tahun 2003 pasal 3) “pembentuk 

watak dan pradaban bangsa dan martabat”
29

 

Dari kajian antropologi dan sosiologi dapat kita 

ketahui tiga fungsi pendidikan: 

a. Untuk mengembangkan wawasan subjek didik 

mengenai dirinya dan alam sekitarnya dengan 

semakin luasnya wawasan akan menimbulkan 

berbagai kreatifitas. 

b. Untuk melestarikan nilai-nilai insane yang akan 

menjadi filter bagi wawasan hidupnya sehingga 

wawasannya menjadi tepat. 

c. Untuk membuka pintu ilmu pengetahuan yang sangat 

bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. 

 

 

 

                                                 
29 Lismawati Lismawati;Pembelajaran  Program Studi Pendidikan Agama 

Islam HAMKA, Shobah Shofariyani Iryanti 2019, 28 
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5 . Kurikulum Pendidikan Islam 

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang 

sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena 

itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat 

pendidikan. Secara etimologis, kurikulum berasal dari 

bahasa Latin “curriculum”, semula berarti lapangan 

perlombaan lari. Dan terdapat pula dalam bahasa Yunani 

“courir” yang artinya berlari. Istilah kurikulum berasal dari 

dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno. 

Zakiah Drajat dalam bukunya yang berjudul Ilmu 

Pendidikan Islam mengartikan kurikulum sebagai suatu 

program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan 

dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan 

pendidikan tertentu.
30

 Artinya, kurikulum tidak hanya 

dipandangsebatas sebagai mata pelajaran saja, tetapi juga 

mencakup seluruh Komponen-komponen yang mendukung 

sebuah kegiatan pendidikan. 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

Tahun 2003  

Disebutkan bahwa kurikulum diartikan sebagai 

“seperangkat rencana dan Pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang Digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu”
31

 

Dengan demikian, kurikulum senantiasa bersifat 

dinamis guna  

                                                 
30 Zakiah Daradjat, et.al, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 

1992),. 121. 
31 Dikutip dari Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem  

Pendidikan Nasional, Bab I pasal 1 ( Ayat 19 ) 
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menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi. 

Setiap pendidik harus memahami perkembangan 

kurikulum, karena merupakan suatu formulasi pedagogis 

yang paling penting dalam konteks pendidikan, dalam 

kurikulum akan tergambar bagaimana usaha yang 

dilakukan membantu siswa dalam mengembangkan 

potensinya, berupa fisik, intelektual, emosional, dan sosial, 

keagamaan dsb. Dengan memahami kurikulum, para 

pendidik dapat memilih dan menentukan tujuan 

pembelajaran, metode, teknik, media pengajaran dan alat 

evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. 

Pada dasarnya kurikulum pendidikan islam 

memiliki tujuan yang pada hakikatnya adalah tujuan setiap 

program pendidikan yang akan di berikan kepada anak 

didik. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai 

tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus diimbangi 

dengan tujuan umum pendidikan
32

. Mengingat bahwa 

fungsi kurikulum Dalam proses pendidikan adalah sebagai 

alat untuk mencapai tujuan 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.  

Ramayulis mengemukakan komponen-komponen 

kurikulum dalam bukunya yang berisi: 

1) Tujuan, yang ingin dicapai meliputi: Tujuan Akhir, 

Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Tujuan Sementara. 

Setiap tujuan tersebut minimal ada tiga domain, yaitu 

setiap domain kognitif, afektif, dan psikomotor, setiap 

                                                 
32 Chairul Anwar, Teori-teori Pendidikan Klasik hingga 

Kontemporer,(Yogyakarta:IRCiSoD, 2017),117 
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tujuan tidak tercapai dengan baik jika salah satu 

kemempuan di atas 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 

didalamnya sedangkan pendidikan non-Islam (sekuler) 

bersifat antroposentris. 

2) Isi kurikulum, berupa materi pembelajaran yang 

deprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Materi tersebut di susun ke dalam silabus, 

dan dalam mengaplikasikannya dicantumkan pula dalam 

satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran. Setiap 

Materi tersebut harus jelas scope dan squencenya. 

3) Media (sarana dan prasarana), media sebagai sarana 

prasarana Perantara dalam pembelajaran untuk 

menjabarkan isi kurikulum agar Mudah dipahami oleh 

peserta didik. Media tersebut berupa benda (materil) dan 

bukan benda (non-materil). 

4) Strategi, merujuk pada pendekatan dan metode serta 

teknik mengajar Yang digunakan. Dalam strategi 

termasuk juga komponen penunjang Lainnya seperti: 

sistem administrasi, pelayanan bimbingan konseling, 

Remedial, pengayaan, dsb. 

5) Proses pembelajaran, komponen ini sangat penting, 

sebab diharapkan Melalui proses pembelajaran ini akan 

terjadi perubahan tingkah laku Pada diri peserta didik 

sebagai indicator keberhasilan pelaksanaan Kurikulum. 

Oleh karena itu dalam proses pembelajaran dituntut 

sarana Pembelajaran yang kondusif,sehingga 
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memungkinkan dan mendorong Kreativitas peserta didik 

dengan bantuan pendidik.\ 

6) Evaluasi, dengan evaluasi (penilaian) dapat diketahui 

cara pencapaian Tujuan. 

 

Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka 

mencapai tujuan Pendidikan islam adalah yang bersifat 

integrated dan komperehensif serta Menjadikan Al-Qur‟an 

dan As Sunnah sebagai pedoman utama dalam Hidup. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur‟an dan hadits 

merupakan Sumber utama pendidikan Islam berisi kerangka 

dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional 

penyusunan dan pengembangan Kurikulum pendidikan 

Islam.38 kurikulum dikehendaki menjadi ruang Untuk 

memberikan latihan bagi pembelajaran untuk 

mengekspresikan Individu dalam lingkungannya di masa 

depan. 
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Robiatul Adawiyah, Wan Jamaluddin Z, Rekayasa Pendidikan Agama 

Islam di Daerah  
Minoritas Muslim, Tadris : Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vo. 1 No. 2, 

2016,  121. 



 

 
81 

DAFTAR RUJUKAN 

 

A. Syafi‟I Maarif, Islam dan Politik di Indonesia, Jakarta 2015 

 

Abdul Chaer, Kamus Popular Praktis, Jakarta: Rineka Cipta, 

2010. 

 

Achmad Sanusi, Sistem Nilai; Alternatif Wajah-wajah 

Pendidikan, Bandung: Nuansa Cendekia, 2015. 

 

Ali, As‟ad Said, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa, 

Jakarta: LP3ES, 2009. 

 

Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara dan 

Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta: 

UII Press, 2005. 

 

Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemah Surakarta: 

Ziyad Book, 2014. 

 

Djamaluddin, Ahdar. "Filsafat Pendidikan." Istiqra: Pendidikan 

dan Pemikiran Islam Bandung: PT Rosdakarya 

Bandung, 2014. 

 

Erwin Siregar, Penanaman nilai-nilai kebangsaan, education 

and develop Jakarta: Diva Pres, 2016. 

 

Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Persepektif 

Filsafat  Jakarta: Kencana, 2014. 

 

Hanan, Uan Abdul. “Relasi Agama Dan Kebangsaan Di 

Indonesia.” Al Ghazali 3.1 Jakarta 2020. 

 



 

 
82 

Juliansyah Noor, Metododologi Penelitian, Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri, 2017. 

 

Kemendiknas.2010. Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karakter. Bangsa. Jakarta: Kementrian Pendidikan 

Nasional 

 

KH. Ali Yafie, “Agama dalam Kehidupan Bangsa”,dalam 

Agama dan Pluralitas Bangsa, Jakarta: rabani 1991. 

 

Lembaga Soekarno-Hatta, Sejarah Lahirnya Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Pancasila, Jakarta: Inti Idayu Press, 

1984. 

 

Lestari, Gina. "Bhinnekha Tunggal Ika: Khasanah Multikultural 

Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA."Pendidikan 

Pancasila Dan Kewarganegaraan Jakarta: PN Balai 

Pustaka, 1989 

 

Lihat, Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Jakarta: 

2015 

 

Lismawati Lismawati;Pembelajaran  Program Studi Pendidikan 

Agama Islam HAMKA, Shobah Shofariyani Iryanti 

2019 

 

Luthfi, Khabibi Muhammad, “Islam  Nusantara, Relasi Islam 

dan budaya local,“Shahih: journal of islamicate 

multidisciplinary, 2016, 8. 

 

 

M. Hashem, Kekaguman Dunia terhadap Islam, Jakarta: usaha 

nasional 2011. 



 

 
83 

 

Misrawi, Zuhairi. Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, 

Keumatan, Dan Kebangsaan. Jakarta: Buku Kompas, 

2010. 

 

Muhammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar 

Pendidikan Pancasila, Surabaya: Usaha Nasional, 

1998. 

 

Muntaha Azhari dan Abdul Mun‟im Saleh, Islam Indonesia 

Menatap Masa Depan, Jakarta 2000 

 

Muzakkir, Ali Umar Dani, Analisis Nilai-Nilai Kebangsaan, 

Jakarta Volume IX, nomor 2, 2020. 

 

Nashir bin Sulaiman 2010, al Umar, Tafsir surat Al Hujurat; 

Manhaj, Jakarta: Pustaka al Kautsar Oxford Advance 

Learner‟s Dictionary,8th Edition CD-RM Oxford 

University Press, 2010 

 

Nurnaningtyas, faizah. “Nilai-nilai kebangsaan pendidikan 

Islam dalam perspekti shaykh Ahmad Surkati, 

Episteme: Jurnal pengembangan islmu keislaman 2013 

 

Rizki Kurniawati*Irsyadillah,Nilai-Nilai kebangsaan, Jakarta: 

Kencana Prenada Media 2018. 

 

Rohmat Mulyana, Mengartikan Pendidikan Nilai, 

Bandung:Avabeta, 2004. 

 

Sada, H. J., Kebutuhan dasar manusia dalam perspektif 

pendidikan Islam. Al-Tadzkiyyah, Pendidikan Islam, 

Jakarta: Sega Arsy, 2017. 



 

 
84 

 

Soekarno, Pantja-Sila sebagai dasar negara, Jilid 1-4. Jakarta: 

Kementrian Penerangan RI,1958.  

 

Syamsul Kurniawan, Gagasan Pendidikan Kebangsaan 

Soekarno, Malang : Madani, 2017. 

 

Syamsul Kurniawan,Gagasan pendidikan kebangsaan soekarno 

ide progresif atas pendidikan Islam Indonesia, Malang: 

Madani wismo kalimetro, 2017 

 

 


