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ABSTRAK 

 

ASAL-USUL MANUSIA MENURUT TEORI EVOLUSI CHARLES DARWIN 

PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM ( Studi Buku Teks Mata Pelajaran 

Sejarah Madrasah Tsanawiyah ) 

 

Oleh  

 

Rizantama Ade Nugraha 

Islam diyakini sebagai agama yang memiliki ajaran sempurna, komprehensif, 

dan universal. Ajaran Islam memuat semua sistem ilmu pengetahuan. Tidak ada 

dikhotomi atau pemisahan dalam sistem keilmuan Islam. Terjadinya pemisahan 

kelompok ilmu-ilmu keduniaan dengan ilmu-ilmu agama., pada akhirnya 

menimbulkan konflik, dimana pemisahan ini disebut sekulerisasi.  

Selanjutnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian 

library research atau penelitian kepustakaan, dan dilakukan dengan metode dekriptif. 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana Asal-Usul Manusia Menurut Teori Evolusi Charles Darwin Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam”. Adanya tujuan penelitian untuk mengetahui asal-usul 

manusia menurut teori Charles Darwin dalam Persepktif Pendidikan Islam. 

Sementara sumber data dalam kajian ini berupa buku teks mata pelajaran 

sejarah kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Adapun temuan penelitian dipandang 

berupa content isi materi tentang asal-usul manusia yang dinilai tidak mengandung 

nilai-nilai keislaman.Penelitian ini juga mengkaji sejauh unsur nilai-nilai keislaman 

yang tekandung dalam buku teks mata pelajaran sejarah dan mengajukan 

penambahan materi yang bernuansa islam pada materi asal-usul manusia. Dengan 

keberadaan buku teks semacam ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan 

pemikiran yang mendudukung program pengembangan ilmu pendidikan Islam 

khususnya pendidikan agama Islam. 

Lebih jauh ditegaskan bahwa kurikulum mata pelajaran sejarah yang ada di 

Madrasah Tsanawiyah sampai saat ini masih mengikuti keilmuan pandangan barat 

yang sekuler, hal ini terbukti dari hasil kajian penulis dari buku mata pelajaran 

sejarah pada Madrasah Tsanawiyah, tidak ditemukan kandungan nilai keislaman di 

dalamnya, bahkan ditemukannya kandungan materi yang mengandung nilai-nilai 

yang menyimpang (sekuler). Padahal pasal 31 ayat 3 undang-undang dasar 1945 

secara tegas mengamanatkan bahwa tujuan pertama pendidikan  nasional adalah 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan. Sehingga yang diharapkan 

agar hendaknya semua materi pelajaran di madrasah dikaitkan dengan nilai-nilai 

Islam, terutama mata pelajaran sejarah agar para peserta didik tidak terjebak dengan 

pemahaman yang keliru. 

 

 







MOTTO 

                        

                                 

          

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan 

isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 

(QS. An-Nisa : 1).
1
  

 

 

 

                                                             
1
.Departemen Agama RI., Al Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 78 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah-istilah dalam 

judul : “Asal-Usul Manusia Menurut Teori Evolusi Charles Darwin Perspektif 

Pendidikan Islam (Studi Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah Madrasah Tsanawiyah)” 

yang penulis ajukan, sehingga dipandang perlu memberi penegasan arti dan batasan 

judul tersebut: 

1. Asal-Usul  

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia asal-usul merupakan asal keturunan, 

silsilah, susur galur, riwayat, cerita (secara urut dari awal sampai terjadinya suatu 

peristiwa), sebab mulanya, yang menjadi sebab-sebabnya (tentang suatu peristiwa 

atau kejadian).
1
 

2. Manusia  

Secara umum manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan 

orang lain, oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan 

manusia yang lain.
2
  

3. Teori Evolusi Charles Darwin  

Evolusi (dalam kajian biologi) berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan 

suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-

                                                             
1
 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. 

1, h. 61 
2
Abdul Aziz, “Pengertian Manusia” (On-Line), Tersedia Di: 

Https://Abdulaziz96.Wordpress.Com/2015/03/17/Pengertian-Manusia/ (21 Juni 2016) 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/09/pengertian-interaksi.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Populasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://abdulaziz96.wordpress.com/2015/03/17/pengertian-manusia/
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perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama: variasi, reproduksi, dan 

seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan 

kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. 

Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. 

Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen 

antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, 

kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika, yang dapat 

meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan 

terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi.
3
 

Charles Robert Darwin, adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, 

paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia menetapkan bahwa 

semua spesies dari kehidupan telah diturunkan dari waktu ke waktu dari nenek 

moyang bersama. dan dalam publikasi bersama dengan Alfred Russel Wallace 

memperkenalkan teori ilmiah bahwa pola percabangan evolusi dihasilkan dari 

sebuah proses yang dia sebut seleksi alam, di mana perjuangan untuk eksistensi 

memiliki efek yang sama dengan seleksi buatan yang terlibat dalam pemuliaan 

selektif.
4
  

4. Perspektif  

Pengertian perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang 

terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. 

                                                             
3
  Evolusi” (On-Line), Tersedia Di: Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Evolusi (06 Juni 2016)- 

4
 Charles Darwin” (On-Line), Tersedia Di: 

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Charles_Darwin (21 Juni 2016) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gen
https://id.wikipedia.org/wiki/Mutasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Reproduksi_seksual
https://id.wikipedia.org/wiki/Rekombinasi_genetika
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Geologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
https://id.wikipedia.org/wiki/Nenek_moyang_bersama
https://id.wikipedia.org/wiki/Nenek_moyang_bersama
https://id.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teori_ilmiah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Filogeni
https://id.wikipedia.org/wiki/Evolusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Seleksi_alam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perjuangan_untuk_eksistensi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Seleksi_buatan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemuliaan_selektif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemuliaan_selektif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/Wiki/Evolusi%20(06
https://id.wikipedia.org/Wiki/Charles_Darwin%20(21
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Juga dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa 

dipaparkan secara lisan maupun tulisan.
5
 

5. Pendidikan 

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat.
6
 

6. Islam 

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai 

nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir 

zaman. Pengertian Islam secara  harfiyah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. 

Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna 

dasar "selamat" (Salama).
7
  

7. Studi  Buku Teks  

Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan 

buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu buat maksud dan 

tujuan-tujuan intruksional, yang diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang 

                                                             
5
 Pengertian Perspektif” (On-Line), Tersedia Di:  

http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/ (05 Oktober 

2107) 
6 Pengertian Pendidikan” (On-Line), Tersedia Di: 

http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-pendidikan-tujuan-manfaat.html (05 Oktober 2017) 
7
 Pengertian Islam Menurut Al-Quran” (On-Line, Tersedia Di: 

Http://Www.Risalahislam.Com/2013/11/Pengertian-Islam-Menurut-Al-Quran.Html (21 Juni 2016)  

http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-pendidikan-tujuan-manfaat.html
http://www.risalahislam.com/2013/11/Pengertian-Islam-Menurut-Al-Quran.Html%20(21
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serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan 

tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.
8
  

8. Mata Pelajaran Sejarah  

Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan sistematis bersifat 

interaktif dan komunikatif yang dilakukan antara pendidik dengan siswa dalam kelas 

maupun di luar kelas. Sejarah adalah ilmu tentang manusia yang mengkaji manusia 

dalam lingkup waktu dan ruang, dialog antara peristiwa masa lampau dan 

perkembangan ke masa depan, serta cerita tentang kesadaran manusia baik dalam 

aspek individu maupun kolektif. Pengertian lain menyatakan bahwa sejarah adalah 

mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses 

perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau 

hingga kini.
9
  

9. Madrasah Tsanawiyah 

Madrasah tsanawiyah (disingkat MTs) adalah jenjang dasar pada pendidikan 

formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya 

dilakukan oleh Departemen Agama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh 

dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas VII sampai kelas IX.
10

  

  

                                                             
8
 Pengertian Buku Teks Dan Kaitannya Dengan Kurikulum” (On-Line), Tersedia Di:  

Http://Haifa-Afifah.Blogspot.Co.Id/2014/01/Pengertian-Buku-Teks-Dan-Kaitannya.Html (21 Juni 

2016) 
9
 Pengertian Pembelajaran Sejarah Indonesia” (On-Line), Tersedia Di: 

Http://Www.Donisetyawan.Com/Pengertian-Pembelajaran-Sejarah-Indonesia/ (21 Juni 2016) 
10

 Madrasah Tsanawiyah” (On-Line), Tersedia Di: 

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Madrasah_Tsanawiyah (211 Juni 201116) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Agama_Republik_Indonesia
http://haifa-afifah.blogspot.co.id/2014/01/Pengertian-Buku-Teks-Dan-Kaitannya.Html%20(21
http://www.donisetyawan.com/Pengertian-Pembelajaran-Sejarah-Indonesia/
https://id.wikipedia.org/Wiki/Madrasah_Tsanawiyah%20(211
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B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul ini awalnya bermula dari pengalaman penulis waktu 

sekolah dan yang penulis lakukan terhadap isi silabus dan materi sejarah kelas VII 

untuk Madrasah Tsanawiyah yakni yang pada kenyataannya konsep yang digunakan 

dalam silabus buku pelajaran tersebut menggunakan konsep-konsep ilmu yang 

bersifat sekuler. Sehingga peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran 

mengalami kerusakan pemahaman dalam beragama yakni agama Islam. Terkait hal 

tersebut penulis bermaksud untuk menggali lebih dalam terkait content atau bahan 

ajar yang diajarkan kepada peserta didik di Madrasah Tsanawiyah tersebut. 

Yang penulis temukan dari silabus buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial 

sejarah kelas VII, materi yang diajarkan pada peserta didik kelas VII ini didalamnya 

ternyata bermuatan tentang konsep-konsep yang bersifat sekuler (virus aqidah) yaitu 

didalamnya terdapat teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin terkait asal-usul 

manusia yang berasal dari kera sejenis (Simpanshe), yang kemudian akan berdampak 

negatif terhadap pendidikan Islam sehingga penulis bermaksud melakukan upaya 

meluruskan pandangan teori tersebut sesuai konsep pendidikan Islam  khususnya 

terkait asal-usul manusia. 

Berdasarkan hasil analisis dan temuan data tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait “Asal-Usul Manusia Menurut Teori Evolusi 

Charles Darwin Perspektif Pendidikan Islam (Studi Buku Teks Mata Pelajaran 

Sejarah Madrasah Tsanawiyah)” 
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C. Latar Belakang Masalah 

Islam diyakini sebagai agama yang memiliki ajaran sempurna, komprehensip 

dan universal. Pada dasarnya ajaran Islam memuat semua sistem ilmu pengetahuan. 

Tidak ada dikotomi dalam sistem keilmuan Islam. Namun, kenyataan yang tejadi 

saat ini, muncul pemisahan antara kelompok ilmu-ilmu keduniaan dihadapkan ilmu-

ilmu agama. Dengan penjelasan ilmu agama disebut ilmu Islam, sementara ilmu 

keduniaan yang melahirkan perkembangan sains dan teknologi disebut ilmu umum.
11

 

Menurut Mahfudin dalam disertasi doktornya di Universitas Ibn Khaldun 

Bogor, mengungkapkan sebuah fakta penting tentang sudut pandang Islam, yang tak 

lain  adalah sesungguhnya tidak ada pemisahan ilmu, sebab semua ilmu bersumber 

dari Allah S.W.T, dimana sebagian diwahyukan kepada manusia pilihan Allah 

S.W.T, dan sebagian lagi merupakan hasil indra, pikiran, dan akal manusia.  

Berbeda dengan pandangan kaum sekuler yang memisahkan antara ilmu 

agama dengan ilmu umum, akibat dari pemikiran yang begitu maju yang dibuktikan 

dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara keimanan dan 

pemikiran tidak sejalan yang mengakibatkan ada pemisahan hubungan antara 

pengetahuan yang diwahyukan dengan pengetahuan yang diperoleh. Maka pada 

akhirnya akibat dari pemisahan ini menimbulkan konflik baik dalam diri manusia 

                                                             
11

 Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 

Cet. 1, h.1 
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maupun masyarakatnya.
12

 Pemisahan ilmu dengan agama inilah yang disebut sebagai 

sekulerisasi.  

Menurut undang-undang RI No. 20 tahun 2003, bab II pasal 4 menyatakan 

bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Tauhid) dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, kepribadian 

yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.
13

 

Sepatutnya pendidikan nasional saat ini, menurut penulis sudah harus menitik 

beratkan pada tercapainya kehidupan bangsa yang seutuhnya. Terutama dalam 

menerapkan kurikulum yang didalamnya terkandung point-point pembelajaran 

mengenai iman dan takwa. Senada dengan pendapat itu, Pasal 31 UUD 1945 sudah 

begitu jelas memerintahkan perlunya dirumuskan dan diterapkan suatu proses 

pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tujuan Pendidikan 

Nasional itu sepatutnya kemudian dijabarkan dalam bentuk standar kompetensi yang 

harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kondisi dan potensi yang 

dimilikinya.
14

 

                                                             
12

 Mahfudin, Model Islamisasi Buku Teks Ekonomi Pada Kurikulum Madrasah Aliyah, 

(Bogor: Program Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2013), h. 1 
13

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 
14

 Adian Husaini, Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab, (Jakarta: Bina Qalam Indonesia, 

Cet. 1, 2015), h. 272 
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Dengan demikian, perlunya ada program khusus dari pemerintah untuk 

meningkatkan keberhasilan pendidikan dengan meningkatkan kualitas orang tua dan 

guru sebagai pendidik profesional. Sesungguhnya, guru yang baik adalah yang tahu 

betul potensi dan problema yang menghadapi anak didiknya. Dalam kaitan ini, orang 

tua dan guru perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa materi-materi 

pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik terbebas dari unsur-unsur pemikiran 

yang menjauhkan merka dari tujuan pendidikan nasional mengenai pemahaman 

terhadap iman dan takwa.
15

 

Secara hierarki konsep kurikulum, kurikulum pada mulanya diartikan sebagai 

bahan-bahan pelajaran apa saja yang harus disajikan dalam prose pembelajaran 

didalam suatu sistem institusional pendidikan. Kurikulum adalah ciri utama 

pendidikan di Madrasah. Keberadaan kurikulum bersifat mutlak bagi institusi 

pendidikan. Kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan atau 

pengajaran di Madrasah. Sebagai suatu disiplin ilmu, kurikulum merupakan bidang 

ilmu yang mempelajari tentang proses belajar-mengajar dalam institusi pendidikan.
16

 

Namun pada kenyataannya konsep kurikulum yang salah atau kelirulah yang saat ini 

disajikan lembaga-lembaga pendidikan dan akan berdampak buruk kepada 

pemahaman peserta didik.  

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial: Sejarah Untuk Madrasah 

Tsanawiyah (MTS) kelas VII Semester 1 yang didalamnya tertera Standar 

                                                             
15

 Ibid, h. 272 
16

 Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Islam Integratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 

Cet. 1, h. 181 
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Kompetensinya yaitu memahami lingkungan kehidupan manusia, juga tidak 

tertinggal Kompetensi Dasarnya yauitu Mendeskripsikan kehidupan pada masa 

praaksara di Indonesia. Pada dasarnya bersubstansi mengenai teori evolusi Darwin.  

Munculnya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dikembangkan 

dalam kurikulum 2013 menjadikan momentum tepat untuk mereformasi dan 

menintegrasikan nilai-nilai islam kedalam Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

ataupun Sains, dengan menyusun kurikulum sendiri Madrasah Tsanawiyah (MTs).
17

 

Menurut Darwin, semua bentuk hidup dan jenis mahkluk yang kini ada di dunia, 

dengan dipengaruhi oleh berbagai macam proses alamiah, berevolusi (berkembang 

sangat lambat) dari bentuk-bentuk yang sangat sederhana (yaitu mahkluk-mahkluk 

satu sel) menjadi beberapa jenis baru yang lebih kompleks. Mahkluk-mahkluk jenis 

baru itu masing-masing berevolusi juga, menjadi jenis-jenis baru yang bertambah 

kompleks lagi. Dan demikian seterusnya, hingga dalam jangka waktu beratus-ratus 

juta tahun, terjadilah jenis-jenis makhluk yang paling kompleks, seperti kera dan 

manusia.
18

  

Dari teori tersebut, bahwa pembahasan tentang sejarah manusia, tidak ada 

sama sekali rujukan wahyu Allah yang dilandaskan pada ajaran agama Islam terkait 

tentang asal-usul manusia. Semua pembahasan hanya berlandaskan empirisme dan 

rasionalisme. 

                                                             
17

 Mahfudin, Op.Cit. h. 8  
18

 “Teori Darwin Dibantah Dalam Al-Quran” (On-Line), Tersediadi: Http://Imtaq.Net/Teori-

Darwin-Dibantah-Dalam-Al-Quran/.Htm  (15 Mei 2016). 

http://imtaq.net/teori-darwin-dibantah-dalam-al-quran/
http://imtaq.net/teori-darwin-dibantah-dalam-al-quran/
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Bahkan dikatakan didalam buku ajar yang berjudul “Sejarah Indonesia untuk 

SMA/MA Kelas X”, yang dikutip oleh Adian Husaini dalam bukunya Mewujudkan 

Indonesia Adil dan Beradab beliau mengatakan buku ajar yang mendorong anak 

didik menjadi sekuler ini, bahwa di dalam buku ini mengatakan, pendekatan agama 

dan pendekatan sains (ilmu pengetahuan) dalam upaya memahami alam semesta 

adalah berbeda. “agama berbeda dalam tingkat eksistensial dan transendental (soal 

pembuktian empiris). Dengan kata lain, agama dan sains memilki otonomi masing-

masing. Itu berarti keyakinan keagamaan tidak rasional. Perasaan keyakinan terhadap 

Tuhan yang Maha Eesa itu tetap dapat dijelaskan secara rasional. Singkatnya, agama 

dan sains (ilmu pengetahuan) tidak perlu di campuradukkan.” Cara pandang terhadap 

agama dan sains semacam itu jelas-jelas bersifat sekuler. Cara berpikir semacam ini 

juga merupakan kesalahan epistemologi yang memisahkan panca indera dan akal 

sebagai sumber ilmu.
19

 

Sedangkan didalam Al-Qur‟an sebagai kitab suci agama Islam menyebutkan 

beberapa proses kejadian manusia yang lebih rinci dan jelas. Tiga Kejadian dan Asal-

usul Manusia Menurut Islam Al-Quran menjelaskan beberapa tahapan dalam proses 

kejadian dan asal-usul manusia secara rinci. Ketiga tahapan tersebut antara lain 

kejadian dan asal usul manusia pertama, kedua, dan ketiga. Berikut ini penjelasan 

dari masing-masing tahapan tersebut.  

Kejadian dan asal-usul manusia pertama yang berarti pula proses penciptaan 

Adam diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang 

                                                             
19

 Adian Husaini, Op. Cit. h. 274-275 
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kering yang kemudian ditupkan ruh ke dalamnya sehingga ia hidup.  Kedua Allah 

menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia, 

Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya yang 

diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Kejadian dan asal usul manusia 

ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam dan Siti 

Hawa (Kecuali Isa AS.)
 20

 Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah S.W.T 

berikut:  

                            

                                  

    

 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan 

daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa 1).”
21

  

                                                             
20

 Asal-Usul Manusia Dalam Agama” (On-Line), Tersedia Di: 

Http://Kisahasalusul.Blogspot.Com/2014/07/Asal-Usul-Manusia-Agama-Islam.Html  

(25 Mei 2016). 
21

.Departemen Agama RI., Al Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 

78 

http://kisahasalusul.blogspot.com/2014/07/asal-usul-manusia-agama-islam.html
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Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Qur,an ternyata setelah 

dewasa ini dapat dipertanggung jawabkan secara medis. Dalam Al-Qur‟an, asal-usul 

manusia secara biologi dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini:  

                             

                          

                          
"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) 

dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal 

darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging 

itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan 

daging. Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 

Sucilah Allah , Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al Mu‟minuun : 12-14).
22

 

Namun, untuk saat ini proses belajar-mengajar antara murid-guru berkaitan 

dengan materi teori evolusi charles darwin tidak dilaksanakan secara kritis dan 

sistematis, sehingga berpengaruh terhadap pemahaman dan penerapan ilmu 

pengetahuan yang keliru. Bahkan pemerintah dan masyarakatpun seolah-olah tutup 

mata melihat fenomena pendidikan yang amat memperihatinkan saat ini. 

Kekeliruan pengajaran sejarah menyebabkan para murid dan juga guru-guru 

tidak memehami dari mana mereka berasal dan untuk apa mereka hidup serta misi 

                                                             
22

  Departemen Agama RI, Ibid., h. 343 
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apa yang harus mereka perjuangkan dalam kehidupan ini. Sepatutnya, para murid 

diajarkan bahwa mereka adalah keturunan Nabi Adam-bukan keturunan kera atau 

makhluk sejenis kera-yang tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Para 

murid perlu ditekankan, bahwa mereka adalah Bani Adam, bukan monyet/ kera.
23

 

 Menurut penulis, menjadikan peserta didik yang beriman dan bertakwa 

adalah tujuan utama pendidikan Islam. Untuk itu diperlukan konsep pendidikan yang 

benar yaitu konsep pendidikan akidah islam yang bersumber dari al-qur‟an dan 

sunnah.  Ruang lingkup Akidah Islam yakni berisikan sistematika dari arkanul iman 

(rukun iman) yaitu iman kepada Allah, malaikat (termasuk didalamnya: jin, setan, 

dan iblis), kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para utusan-Nya, Nabi dan 

Rasul, hari akhir, dan takdir Allah. 

Adapun pendapat para pakar dan ahli. Pertama, Menurut Hamid Fahmy umat 

Islam harus bersikap kritis terhadap Barat. Sebab Barat hari ini adalah peradaban 

yang menghegemoni dunia termasuk Islam. Umat Islam sedikit sekali yang 

memahami Barat kalaupun ada yang memahami dalam bingkai apresiatif dan belum 

bersikap kritis-kreatif. Padahal masalah besar yang dihadapi ilmuan Muslim adalah 

kebingungan intelektual (intellectual confusion) yaitu kebingungan memahami ide, 

konsep dan paham yang benar sesuai dengan ajaran Islam.
24

 

                                                             
23

 Adian Husaini, Op.Cit. h.329 
24

 Hamid Fahmy Zarkasyi, Dalam Kata Pengantar, Buku Karya AM Saefuddin, Islamisasi 

Sains Dan Kampus, Jakarta: PT PPA Consultans, 2010, h.16 
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Kedua, AM Saefuddin dalam bukunya Islamisasi sains dan kampus
25

 merujuk 

kepada pendapat Wan Muh. Wan Daud menguraikan bahwa tantangan terbesar yang 

dihadapi kaum Muslimin saat ini adalah problem ilmu. Sebab, peradaban Barat yang 

kini mendominasi peradaban dunia telah menjadikan ilmu sebagai hal yang 

problematik. Selain telah mengosongkan ilmu dari agama, konsep ilmu dalam 

peradaban Barat juga telah melenyapkan wahyu sebagai sumber ilmu, 

menghilangkan nilai-nilai kesucian dari segala sesuatu yang wujud, mereduksi 

intelek kepada rasio dan menjadikan rasio sebagai basis keilmuan.  

Teori ilmu yang telah berkembang di Barat, termanisfestasikan dalam 

berbagai aliran seperti rasionalisme, empirisme, skeptisisme, agnostisisme, 

positivisme, objektifisme, subjektifisme dan relativisme. Aliran-aliran semacam ini 

setidaknya berimplikasi sangat serius dalam sejumlah hal. Pertama, Menegasikan 

dan memutuskan relasi manusia dengan alam metafisika, mengosongkan manusia 

dan kehidupanya dari unsur-unsur dan nilai-nilai transenden serta mempertuhankan 

manusia. Kedua, melahirkan dualisme manusia dibuat terjebak pada dua hal yang 

dikotomis dan tak dapat dipersatukan seperti dikotomi dunia-akherat, agama-sains, 

tekstual-kontekstual, akal-wahyu, objektif-subjektif, induktif-deduktif dan 

seterusnya. Ini mengakibatkan manusia sebagai makhluk yang terbelah jiwanya (split 

personality). Implikasi dari sifat ilmu Barat yang dikembangkan di dunia modern 

dewasa ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang memilukan, yaitu rusaknya akhlak 

                                                             
25

AM Saefuddin, Islamisasi Sains Dan Kampus, Jakarta: PT PPA Consultans, 2010, h.16-17. 
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manusia dan hilangnya adab dari kehidupan manusia yang pada akhirnya 

meruntuhkan peradaban manusia itu sendiri. 

Semisal dengan kepribadian ganda yaitu, bila peserta didik ditanya oleh guru 

pendidikan sejarah maka si peserta didik ini akan menjawab bahwasanya asal-usul 

manusia berasal dari kera atau evolusi kera. Sedangkan apabila ditanya oleh guru 

atau tenaga pendidik agama Islam yaitu asal-usul manusia berasal dari Nabi Adam 

As. Kondisi ini memotivasi penulis untuk melakukan penelitian serta menganggap 

urgen mengkaji bagaimana menyusun kajian literatur mengenai content silabus atau 

bahan ajar yang merusak aqidah khususnya pelajaran sejarah. khususnya lembaga 

pendidikan Islam tepatnya Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dimana penelitian berjudul 

“Asal-Usul Manusia Menurut Teori Evolusi Charles Darwin Perspektif Pendidikan 

Islam (Studi Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah MTs)”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana asal-usul manusia Menurut teori Evolusi 

Charles Darwin dalam Persepktif Pendidikan Islam?” 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi asal-usul manusia menurut teori Charles Darwin dalam Persepktif 

Pendidikan Islam” 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka diharapkan akan 

memberikan manfaat secara teoritis. yaitu, 

a) Untuk pengembangan ilmu pendidikan Islam khusunya ilmu pendidikan 

agama Islam. 

b) Upaya Islamisasi ilmu pengetahuan agar tidak terjadi dikhotomi dan 

sekularisasi ilmu pengetahuan. 

c) Upaya penjagaan dan sterilisasi pengajaran materi pendidikan aqidah 

Islam dari virus yang merusak keimanan 

b. Secara praktis 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka diharapkan akan 

memberikan manfaat secara praktis. yaitu, 

a) Menjadi kontribusi atau masukan kepada para pendidik agar lebih kritis 

dalam melaksanakan pengajaran.  

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah library research atau 

penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan- 
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laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan
26

 yaitu terkait 

Asal-usul Manusia menurut teori evolusi Charles Darwin perspektif pendidikan 

Islam. Dengan demikian, langkah yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini 

adalah topik akan dibahas dan dilanjutkan dengan mencari sumber-sumber yang 

relevan. Setelah mendapatkan sumber, penulis melakukan kritik terhadap sumber 

untuk memperoleh fakta tentang kajian yang akan dibahas. Data dan fakta yang telah 

terkumpul kemudian dirangkaikan dan diinterpretasi untuk kemudian dituliskan 

menjadi kajian yang utuh dan terstruktur. 

2. Sumber Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif
27

 yang 

bersifat tekstual berupa konsep dan tulisan bukan berupa angka-angka. Aspek-aspek 

yang akan diteliti adalah seputar apa dan bagaimana desinisi, konsep, pandangan, 

pemikiran dan argumentasi yang terdapat dalam literatur yang relevan dalam 

pembahasan terkait Asal-Usul Manusia Menurut Teori Evolusi Charles Darwin 

Perspektif Pendidikan Islam (Studi Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah Madrasah 

Tsanawiyah). 

a. Sumber Primer 

                                                             
26

Nazir, Pengertian Studi Kepustakaan” (On-Line), Tersedia Di : Http://Teori-

Ilmupemerintahan.Blogspot.Co.Id/2011/06/Pengertian-Studi-Kepustakaan.Html (15 Agustus 2016) 
27

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek 

merujuk kepada pendapat Moloeng mengemukakan sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan 

yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati 

sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Lihat 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet. 

15, 2014), h. 22 

http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-studi-kepustakaan.html%20(15
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Sumber data primer pada penelitian ini merupakan data yang memuat tentang 

asal-usul manusia bantahan terhadap teori evolusi Charles Darwin perspektif 

Pendidikan Islam. Buku pokok yang digunakan yaitu buku paket mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Sejarah Kelas VII Madrasah Tsanawiyah dengan judul buku 

Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah, karangan Endar Wismulyani dan Nur Siwi 

Ismawati yang diterbitkan oleh Penerbit Cempaka Putih, Klaten tahun 2006. 

Kemudian sumber berikutnya adalah Ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadist yang 

berhubungan dengan persoalan yang dibahas. 

b. Sumber Skunder 

Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah semua buku penunjang yang 

berhubungan dengan persoalan yang dibahas. Dimana data skunder ini berfungsi 

sebagai pelengkap data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber 

penelitian yang digunakan peneliti, yaitu:  

1) Buku agama tentang asal-usul manusia dan buku Harun Yahya yang berjudul 

“End of Darwinism” penerbit Goodword Book Publishers, yang telah 

diterjemahkan oleh Effendi, dkk. Dengan judul terjemahan “Menyibak Tabir 

Evolusi” yang kemudian diterbitkan oleh PT. Globalmedia Cipta Publishing, 

pada Februari 2003., Dan lain-lain. 

2) Adian Husaini, Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab, Jakarta: Bina 

Qalam indonesia, 2015. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
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 Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah catatan dokumen, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan 

pembahasan. Data tersebut sebagai penjabaran dari pertanyaan-pertanyan penelitian 

terkait Asal-Usul Manusia Menurut Teori Evolusi Charles Darwin Perspektif 

Pendidikan  Islam (Studi Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah Madrasah Tsanawiyah) 

4. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.
28

 Analisis data secara umum 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
29

  

 Selanjutnya adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis isi (content analysis). Analisis isi (content analysis) adalah penelitian 

yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau 

tercetak dalam media massa.
30

 Metode analisi isi dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengungkap tentang Asal-Usul Manusia Menurut Teori Evolusi Charles 

                                                             
28

 Beni Ahmad Sarbani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 

Cet. 1, h. 145 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

,(Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 17, H. 335  
30

 Beni Ahmad Sarbani, Op.Cit, h. 145 
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Darwin Perspektif Pendidikan Islam (Studi Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah 

Madrasah Tsanawiyah. 

 Analisis isi dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi 

dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut yaitu Pertama, data yang tersedia 

sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita 

rekaman, naskah/manuscript). Kedua, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori 

tertentu yang menerangkan metode pendekatan terhadap data tersebut. Ketiga, 

peneliiti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data 

yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/ 

spesifik.
31

    

5. Prosedur Penelitian 

 Adapun pelaksanaan penilitian dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam 

metode yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif. Untuk mempermudah proses 

penelitian, penulis menggunakan tahap-tahapan sebagaimana yang diungkapkan 

diatas diantaranya: 

a. Pengumpulan Sumber 

Sebelum melakukan pencarian dan pengumpulan sumber, langkah yang 

digunakan adalah menentukan tema atau topik penelitian, dalam skirpsi ini  penulis 

mengambil topik tentang asal-usul manusia, yang kemudian difokuskan pada 

bantahan teori evolusi Charles Darwin perspektif pendidikan Islam. Setelah 

mendapatkan topik penelitian tahap berikutnya adalah mengumpulkan sumber 

                                                             
31

 Ibid, h.166 
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(heuristic). Tahapan ini merupakan proses pengumpulan sumber-sumber yang 

berkaitan dengan masalah yang telah dikaji. 

Pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber yang dianggap 

relevan dengan pokok kajian yang tertulis. Terkait dengan teknik penelitian yang 

digunakan, yaitu studi literatur, maka sumber yang digunakan adalah berbentuk 

tulisan, baik buku, kamus, karya ilmiah, serta bahan yang penulis temukan dari 

internet. 

Adapun untuk sumber data primernya adalah “buku paket mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah Kelas VII Madrasah Tsanawiyyah” dan Al-Qur‟an, 

Hadits. Serta data skunder diantaranya adalah Buku agama tentang asal-usul manusia 

dan buku Harun Yahya yang berjudul “End of Darwinism” penerbit Goodword Book 

Publishers, yang telah diterjemahkan oleh Effendi, dkk. Dengan judul terjemahan 

“Menyibak Tabir Evolusi” yang kemudian diterbitkan oleh PT. Globalmedia Cipta 

Publishing, pada Februari 2003, dan karya Adian Husaini “Mewujudkan Indonesia 

Adil dan Beradab”, serta buku-buku lainnya yang penulis gunakan dan tak lupa 

penulis melakukan pencarian pada internet. 

b. Kritik 

Data-data yang diperoleh dari sumber tersebut tidak langsung dituangkan 

kedalam tulisan menjadi karya baru, namun dilakukan kritik terhadap sumber yang 

digunakan, baik buku, karya ilmiah, maupun temuan dari internet. Pada dasarnya 

kritik sumber bertujuan untuk menilai otentitas dan kredibilitas sumber itu sendiri. 
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Kritik sumber dilakukan terhadap dua aspek, yaitu aspek internal dan 

eksternal. Pelaksanaan kritik internal dilakukan oleh penulis dengan cara melihat 

sumber dan membandingkannya dengan sumber yang lain, dalam konteks 

permasalahan yang sama. Sedangkan pelaksanaan kritik eksternal, dalam 

pelaksanaannya penulit melihat tahun terbitan serta melihat pengarangnya. 

c. Interpretasi dan Penulisan 

Interprestasi adalah proses menafsirkan data dan fakta yang telah ditetapkan. 

Tahapan ini merupakan tahap pemberian makna terhadap data-data yang diperoleh 

dlam penelitian. Setelah melakukan interprestasi, maka tahapan selanjutnya adalah 

penulisan laporan penelitian. Pada tahap ini penulis menyajikan hasil temuannya 

dengan cara penulisan yang baik dan benar berdasarkan pedoman penulisan karya 

Ilmiah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tahun 2014. 

d. Laporan Penelitian 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam suatu penelitian. Hasil 

penelitian disusun secara sistematis menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi. 

Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam pedoman 

penulisan karya ilmiah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tahun 2014. 

G. Telaah Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian tentang bantahan tentang asal-usul manusia sudah banyak dilakukan. 

Terutama buku Harun Yahya yang berjudul “End of Darwinism” penerbit Goodword 

Book Publishers, yang telah diterjemahkan oleh Effendi, dkk. Dengan judul 

terjemahan “Menyibak Tabir Evolusi” yang kemudian diterbitkan oleh PT. 
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Globalmedia Cipta Publishing, pada Februari 2003. Dimana dalam bab Mengapa 

Evolusi Masih di Pertahankan? HarunYahya menyebutkan “satu-satunya tujuan 

para pendukung teori ini (teori evolusi) adalah untuk menyokong filsafat materialis 

yang mengingkari Allah S.W.T. Materialisme adalah keyakinan buta yang hanya 

mengakui keberaradaan materi saja dan mengingkari hal-hal diluar materi. Karena 

para materialis mendapatkan pembenaran ilmiah dari teori evolusi.”   

 Kendati demikian, dalam buku tulisan Harun Yahya, Seorang filsuf Inggris, 

Malcolm Muggeridge. Menyatakan mengenai keruntuhan teori tersebut yaitu: “saya 

sendiri yakin bahwa teori evolusi, khususnya hingga batas penerapannya, akan 

menjadi salah satu lelucon terbesar dalam buku-buku sejarah dimasa mendatang. 

Anak cucu kita akan merasa keheranan bagaimana sebuah hipotesis yang 

sedemikian sangat rapuh dan meragukan dapat diterima dan begitu sangat mudah 

diterima.” 

Selain itu kajian buku Harun Yahya yang berjudul “The Disasters Darwinism 

Brought to Humanity” yang diterbitkan oleh Al-Attique Publishers Inc.  yang 

kemudian diterjemahkan oleh Fajariska, dkk. Dengan judul “Bencana kemanusiaan 

akibat Darwinisme” yang diterbitkan Global Cipta Publishing, pada September 2002 

M. Dimana dalam bab Kehancuran Moral Akibat Darwinisme, Harun Yahya 

menyatakan bahwa “bencana terbesar yang diakibatkan Darwinisme tehadap umat 

manusia adalah pemalingan manusia dari agama.” 

Selanjutnya karya-karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan buku yang 

membahas bantahan terhadap teori asal-usul manusia. Akan tetapi tentunya dengan 
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spesifikasi yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga yang menyelidiki tentang bantahan asal-usul manusia terhadap 

teori evolusi. Skripsi atau penelitian yang teelah dilakukan oleh Mohammad Khadafi, 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah dan Filsafat. Dia melakukan 

penelitian dengan pendekatan filosof dan mengkaji tentang konsepsi evolusi. Dan 

dalam bab tersendiri Mohammad Khadafi mengkaji pandangan Harun Yahya 

terhadap evolusi makhluk hidup dan juga membahas bantahan Harun Yahya tentang 

implikasi pandangan Harun Yahya tentang teori evolusi makhluk hidup dalam 

hubungannya sains dan agama.  

Dari hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan diatas, Dalam hal ini  

penulis melihat sisi lain Sehingga penelitian ini dianggap penting guna 

pengembangan ilmu dan upaya meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Madrasah Tsanawiyah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Asal Usul Manusia 

1. Asal Usul Manusia Menurut Teori Charles Darwin 

Charles Robert Darwin (lahir di Shrewsbury, Shropshire, Inggris, 12 

Desember 1809 – meninggal di Downe, Kent, Inggris, 19 April1882 pada umur 72 

tahun) adalah seorang naturalis Inggris yang teori revolusionernya meletakkan 

landasan bagi teori evolusi modern dan prinsip garis keturunan yang sama (common 

descent) dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya.
32

 

Pernyataan Darwin mendukung bahwa manusia modern berevolusi dari 

sejenis makhluk yang mirip kera. Selama proses evolusi yang diduga telah dimulai 

dari 5 atau 6 juta tahun yang lalu, dinyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk 

peralihan antara manusia modern dan nenek moyangnya yang ditetapkan menjadi 

empat kelompok dasar sebagai berikut:
33

 (a) Australophithecines (berbagai bentuk 

yang termasuk dalam genus Australophitecus), (b) Homo habilis, (c) Homo erectus, 

(d) Homo sapiens. 

Para evolusionis menggolongkan tahapan selanjutnya dari evolusi manusia 

sebagai genus Homo, yaitu “manusia.” Menurut pernyataan evolusionis, makhluk 

                                                             
32

Antara Darwin dan Harun Yahya: Mengenai Asal-usul Manusia” (On-line), tersedia di: 

http://rhakakatresna.blog.upi.edu/2015/04/antara-darwin-dan-harun-yahya-mengenai-asal-usul-

manusia/ (15 Oktober 2017)
 

33
Asal Usul Manusia Menurut Teori Darwin” (On-line), tersedia di: 

http://cucukurniaillahi.blogspot.co.id/2011/10/asal-usul-manusia-menurut-teori-darwin.html (15 

Oktober 2017) 

 

http://rhakakatresna.blog.upi.edu/2015/04/antara-darwin-dan-harun-yahya-mengenai-asal-usul-manusia/
http://rhakakatresna.blog.upi.edu/2015/04/antara-darwin-dan-harun-yahya-mengenai-asal-usul-manusia/
http://cucukurniaillahi.blogspot.co.id/2011/10/asal-usul-manusia-menurut-teori-darwin.html
http://cucukurniaillahi.blogspot.co.id/2011/10/asal-usul-manusia-menurut-teori-darwin.html%20(15
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hidup dalam kelompok Homo lebih berkembang daripada Australopithecus, dan 

tidak begitu berbeda dengan manusia modern. Manusia modern saat ini, yaitu spesies 

Homo sapiens, dikatakan telah terbentuk pada tahapan evolusi paling akhir dari 

genus Homo ini. Fosil seperti “Manusia Jawa,” “Manusia Peking,” dan “Lucy,” yang 

muncul dalam media dari waktu ke waktu dan bisa ditemukan dalam media publikasi 

dan buku acuan evolusionis, digolongkan ke dalam salah satu dari empat kelompok 

di atas. Setiap pengelompokan ini juga dianggap bercabang menjadi spesies dan sub-

spesies, mungkin juga. Beberapa bentuk peralihan yang diusulkan dulunya, seperti 

Ramapithecus, harus dikeluarkan dari rekaan pohon kekerabatan manusia setelah 

disadari bahwa mereka hanyalah kera biasa.
34

 

Anggapan itu sejatinya perlu dikritisi. Fosil ini terdiri atas dua subspesies 

yang berbeda yaitu Homo Erectus Paleojavanicus yang lebih tua daripada Homo 

Soloensis. Disebutkan bahwa mereka hidup sezaman dengan manusia modern Homo 

Sapiens kurang lebih 50 ribu tahun lalu. Fosil-fosil manusia purba itu, katanya, 

merupakan nenek moyang manusia Indonesia saat ini. 

Argumentasi yang digunakan adalah dengan menggunakan teori evolusi yang 

dicetuskan Charles Darwin, ahli biologi asal Inggris dalam bukunya yang sangat 

terkenal, The Origin of Species. Berdasarkan teori ini, keberadaan manusia sekarang 

merupakan produk dari evolusi makhluk hidup yang terjadi selama jutaan tahun yang 

lalu. Pada mulanya manusia berwujud seperti makhluk-makhluk purbakala yang 

                                                             
34

 Ibid. 
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dilukiskan mirip kera. Untuk mendukung argumen ini, dicarilah fosil-fosil manusia 

purba seperti yang ditemukan di Sangiran dan Ngandong.
35

 

Lebih jauh lagi, Homo sapiens neanderthalensis (manusia Neanderthal) dan 

Homo sapiens sapiens (manusia moderen) juga dengan jelas hidup bersamaan. Hal 

ini sepertinya menunjukkan ketidakabsahan pernyataan bahwa yang satu merupakan 

nenek moyang bagi yang lain. 

Pada dasarnya, semua penemuan dan penelitian ilmiah telah mengungkap 

bahwa rekaman fosil tidak menunjukkan suatu proses evolusi seperti yang diusulkan 

para evolusionis. Fosil-fosil, yang dinyatakan sebagai nenek moyang manusia oleh 

evolusionis, sebenarnya bisa milik ras lain manusia atau milik spesies kera.
36

 

2. Asal-Usul Manusia Menurut Konsep Islam 

Al-Qur‟an sebagai kitab suci agama Islam menyebutkan beberapa proses 

kejadian manusia yang lebih rinci dan jelas. Tiga Kejadian dan Asal-usul Manusia 

Menurut Islam Al-Quran menjelaskan beberapa tahapan dalam proses kejadian dan 

asal-usul manusia secara rinci. Ketiga tahapan tersebut antara lain kejadian dan asal 

usul manusia pertama, kedua, dan ketiga. Berikut ini penjelasan dari masing-masing 

tahapan tersebut.  

                                                             
35

Asal Usul Manusia Indonesia Versi barat dan Islam” (On-line), tersedia di: 

https://hbis.wordpress.com/2011/07/07/asal-usul-bangsa-indonesia-versi-manusia-purba/ (15 Oktober 

2017) 
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Antara Darwin dan Harun Yahya: Mengenai Asal-usul Manusia” (On-line), tersedia di: 

http://rhakakatresna.blog.upi.edu/2015/04/antara-darwin-dan-harun-yahya-mengenai-asal-usul-

manusia/ (15 Oktober 2017) 
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http://rhakakatresna.blog.upi.edu/2015/04/antara-darwin-dan-harun-yahya-mengenai-asal-usul-manusia/
http://rhakakatresna.blog.upi.edu/2015/04/antara-darwin-dan-harun-yahya-mengenai-asal-usul-manusia/
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Kejadian dan asal-usul manusia pertama yang berarti pula proses penciptaan 

Adam diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang 

kering yang kemudian ditupkan ruh ke dalamnya sehingga ia hidup. Kedua Allah 

menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia, 

Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya yang 

diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Kejadian dan asal usul manusia 

ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam dan Siti 

Hawa (Kecuali Isa AS.)
 37

 Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah S.W.T 

berikut:  

                        

                                

          
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan 

daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa : 1).”
38

  

                                                             
37

 Asal-Usul Manusia Dalam Agama” (On-Line), Tersedia Di: 

Http://Kisahasalusul.Blogspot.Com/2014/07/Asal-Usul-Manusia-Agama-Islam.Html  

(25 Mei 2016). 
38

.Departemen Agama RI., Al Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 
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Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Qur‟an ternyata setelah 

dewasa ini dapat dipertanggung jawabkan secara medis. Dalam Al-Qur‟an, asal-usul 

manusia secara biologi dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini:  

                             

                           

                          
"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) 

dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal 

darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging 

itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan 

daging. Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 

Sucilah Allah , Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al Mu‟minuun : 12-14).
39

 

Adapun Asal Usul Manusia menurut Harun Yahya adalah sebagai berikut, 

Harun Yahya mengajukan usul untuk menggantikan teori evolusi Darwin. Teori 

Harun Yahya berhak menerima pertimbangan serius dari kalangan ilmuwan biologi. 

Teori ini menjelaskan berbagai penemuan dalam biologi dengan lebih baik daripada 

kerangka penjelasan evolusi yang sekarang berlaku. 

Harun Yahya menjelaskan kajiannya melalui buku Keruntuhan Teori Evolusi 

yang berisi: 

                                                             
39

  Departemen Agama RI, Ibid., h. 343 
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a. Jenis-jenis makhluk hidup tak bisa berubah. Tidak mungkin terjadi perubahan 

dari satu bentuk makhluk hidup ke bentuk lainnya, misalnya dari ikan menjadi 

amfibi dan reptil, reptil ke burung, atau mamalia darat ke paus. 

b. Tiap jenis makhluk hidup tidak bekerabat satu sama lain dan diturunkan dari 

leluhur yang sama. Masing-masing merupakan hasil dari suatu tindakan penciptaan 

tersendiri. 

c. Seleksi alam sebagaimana ditemukan Darwin adalah kaidah yang berlaku di 

alam, namun tidak pernah menghasilkan spesies baru. 

d. Tidak ada mutasi yang memberikan keuntungan berupa peningkatan 

kelestarian makhluk hidup. Selain itu, mutasi tak menambah kandungan informasi 

dalam materi genetis makhluk hidup. 

e. Catatan fosil tak menunjukkan adanya bentuk transisional, serta 

menunjukkan penciptaan tiap kelompok makhluk hidup secara terpisah. 

f. Abiogenesis (kemunculan makhluk hidup dari materi tak-hidup) tak mungkin 

terjadi. 

g. Kerumitan dan kesempurnaan yang ditemukan pada tubuh dan DNA makhluk 

hidup tak timbul karena kebetulan, namun merupakan bukti bahwa ada yang 

merancang kerumitan tersebut. 

h. Materi dan persepsi kita adalah ilusi; yang nyata adalah Allah, yang meliputi 

segalanya. 
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Harun Yahya menyimpulkan 4 hal yaitu: 

a. Teori Evolusi Telah Runtuh 

Sejak langkah pertamanya, teori evolusi telah gagal. Buktinya, evolusionis 

tidak mampu menjelaskan proses pembentukan satu protein pun. Baik hukum 

probabilitas maupun hukum fisika dan kimia tidak memberikan peluang sama sekali 

bagi pembentukan kehidupan secara kebetulan. 

Evolusi lebih merupakan sebuah kepercayaan – atau tepatnya keyakinan – 

karena mereka tidak mempunyai bukti satu pun untuk cerita mereka. Mereka tidak 

pernah menemukan satu pun bentuk peralihan seperti makhluk setengah ikan-

setengah reptil, atau makhluk setengah reptil-setengah burung. Mereka pun tidak 

mampu membuktikan bahwa satu protein, atau bahkan satu molekul asam amino 

penyusun protein dapat terbentuk dalam kondisi yang mereka sebut sebagai kondisi 

bumi purba. Bahkan dalam laboratorium yang canggih, mereka tidak berhasil 

membentuk protein. Sebaliknya, melalui seluruh upaya mereka, evolusionis sendiri 

malah menunjukkan bahwa proses evolusi tidak dapat dan tidak pernah terjadi di 

bumi ini. 

b. Di Masa Mendatang pun Evolusi Tidak Dapat Dibuktikan 

Menghadapi kenyataan ini, evolusionis hanya dapat menghibur diri dengan 

khayalan bahwa suatu saat nanti, entah bagaimana caranya, ilmu pengetahuan akan 

menjawab semua dilema ini. Mengharapkan ilmu pengetahuan akan membenarkan 

semua pernyataan tidak berdasar dan tidak masuk akal ini adalah hal yang mustahil, 
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sampai kapan pun. Sebaliknya, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, 

kemustahilan pernyataan evolusionis akan semakin terbuka dan semakin jelas. 

Begitulah yang terjadi sejauh ini. Semakin terperinci struktur dan fungsi sel 

diketahui, semakin jelas bahwa sel bukan susunan sederhana yang terbentuk secara 

acak, seperti pemahaman biologis primitif masa Darwin. 

Rasa percaya diri berlebihan dalam menolak fakta penciptaan dan 

menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kebetulan-kebetulan yang mustahil, lalu 

berkeras mempertahankannya, kelak akan berbalik menjadi sumber penghinaan. 

Ketika wajah asli dari teori evolusi semakin tersingkap dan opini publik mulai 

melihat kebenaran, para pendukung evolusi yang fanatik buta ini tidak akan berani 

lagi memperlihatkan wajah mereka. 

c. Rintangan Terbesar bagi Evolusi: Jiwa 

Banyak spesies di bumi ini yang mirip satu sama lain. Misalnya, banyak 

makhluk hidup yang mirip dengan kuda atau kucing, dan banyak serangga mirip satu 

dengan lainnya. Kemiripan seperti ini tidak membuat orang heran. 

Sedikit kemiripan antara manusia dan kera, entah bagaimana terlalu banyak 

menarik perhatian. Ketertarikan ini kadang menjadi sangat ekstrem sehingga 

membuat beberapa orang mempercayai tesis palsu evolusi. Sebenarnya, kemiripan 

tampilan antara manusia dan kera tidak memberikan arti apa-apa. Kumbang tanduk 

dan badak juga memiliki kemiripan tampilan, namun menggelikan sekali jika 

mencari mata rantai evolusi di antara keduanya hanya berdasarkan kemiripan 

tampilan saja; yang satu adalah serangga dan yang lainnya mamalia. 
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Selain kemiripan tampilan, kera tidak bisa dikatakan berkerabat lebih dekat 

dengan manusia dibandingkan dengan hewan lain. Jika tingkat kecerdasan 

dipertimbangkan, maka lebah madu dan laba-laba dapat dikatakan berkerabat lebih 

dekat dengan manusia karena keduanya dapat membuat struktur sarang yang 

menakjubkan. Dalam beberapa aspek, mereka bahkan lebih unggul. 

Terlepas dari kemiripan tampilan ini, ada perbedaan sangat besar an-tara 

manusia dan kera. Berdasarkan tingkat kesadarannya, kera adalah hewan yang tidak 

berbeda dengan kuda atau anjing. Sedangkan manusia adalah makhluk sadar, 

berkeinginan kuat dan dapat berpikir, berbicara, mengerti, memutuskan, dan menilai. 

Semua sifat ini merupakan fungsi jiwa yang dimiliki manusia. Jiwa merupakan 

perbedaan paling penting yang jauh memisahkan manusia dari makhluk-makhluk 

lain. Tak ada satu pun kemiripan fisik yang dapat menutup jurang lebar di antara 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Di alam ini, satu-satunya makhluk hidup yang 

mempunyai jiwa adalah manusia. 

d. Allah Mencipta Menurut Kehendak-Nya 

Apakah akan menjadi masalah jika skenario yang diajukan evolusionis benar-

benar telah terjadi? Sedikit pun tidak, karena setiap tahapan yang diajukan teori 

evolusioner dan berdasarkan konsep kebetulan, hanya dapat terjadi karena suatu 

keajaiban. Bahkan jika kehidupan benar-benar muncul secara berangsur-angsur 

melalui tahapan-tahapan demikian, masing-masing tahap hanya dapat dimunculkan 

oleh suatu keinginan sadar. Kejadian kebetulan bukan hanya tidak masuk akal, 

melainkan juga mustahil. 



34 
 

Jika dikatakan bahwa sebuah molekul protein telah terbentuk pada kondisi 

atmosfir primitif, harus diingat bahwa hukum-hukum probabilitas, biologi dan kimia 

telah menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Namun jika 

kita terpaksa menerima bahwa hal tersebut memang terjadi, maka tidak ada pilihan 

lain kecuali mengakui bahwa keberadaannya karena kehendak Sang Pencipta. 

Logika serupa berlaku juga pada seluruh hipotesis yang diusulkan oleh 

evolusionis. Misalnya, tidak ada bukti paleontologis maupun secara pembenaran 

fisika, kimia, biologi atau logika yang membuktikan bahwa ikan beralih dari air ke 

darat dan menjadi hewan darat. Akan tetapi, jika seseorang membuat pernyataan 

bahwa ikan merangkak ke darat dan berubah menjadi reptil, maka dia pun harus 

menerima keberadaan Pencipta yang mampu membuat apa pun yang dikehendaki-

Nya dengan hanya mengatakan “jadilah”. Penjelasan lain untuk keajaiban semacam 

itu berarti penyangkalan diri dan pelanggaran atas prinsip-prinsip akal sehat. 

Kenyataannya telah jelas dan terbukti. Seluruh kehidupan merupakan karya 

agung yang dirancang sempurna. Ini selanjutnya memberikan bukti lengkap bagi 

keberadaan Pencipta, Pemilik kekuatan, pengetahuan, dan kecerdasan yang tak 

terhingga. 

Pencipta itu adalah Allah, Tuhan langit dan bumi, dan segala sesuatu di 

antaranya.
40
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Visi Islam tentang sejarah manusia dipaparkan dalam alquran. Sebab, dalam 

pandangan Islam, alquran adalah wahyu dari Allah yang pasti kebenarannya. 

Alquran adalah sumber sejarah yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Islam 

memandang, manusia bukan hanya terdiri dari unsur fisik, tetapi juga unsur jiwa 

(nafs). Manusia bukan hanya terdiri atas daging dan tulang belulang. Tetapi, manusia 

juga memiliki ruh yang berasal dari Allah. 

Maka, ketika melihat sejarah manusia, seorang Muslim tidak hanya melihat 

sejarah manusia dari unsur daging dan tulang belulang, sebagaimana dilakukan 

manusia sekuler. Seorang Muslim akan melihat sejarah manusia, bukan hanya ketika 

ia berada di dunia, melainkan juga ketika manusia masih hidup di alam arwah. 

Ketika itulah manusia melakukan perjanjian azali dengan Allah: Dan (ingatlah) 

ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 

mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 

                               

                            

    
“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Benar! (Engkau Tuhan 

kami), kami mengambil kesaksian. (Kami lakukan yang demikian itu), agar di hari 

kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-

orang yang lengah terhadap ini (Keesaan Allah)”. (QS al-A‟raf: 172) 
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Seorang Muslim tidak bersifat sekularis dan dikotomis dalam mempelajari 

segala sesuatu. Ayat alquran tersebut memberikan petunjuk yang jelas tentang 

sejarah dan asal usul manusia. Tentu saja termasuk manusia Indonesia. Maka, 

dengan memahami sejarah manusia seperti ini, manusia diajarkan oleh Allah agar 

jangan melupakan asal usulnya. Karena itulah, melalui berbagai proses pendidikan, 

manusia harus mampu mengantarkannya untuk mengenal Tuhannya. Jangan sampai, 

karena masuknya ilmu-ilmu yang salah, atau karena terjebak oleh godaan hawa 

nafsu, manusia tidak mampu mengenal Tuhannya. 

Jadi, ketika belajar sejarah manusia, seorang muslim dibimbing untuk belajar 

sejarah secara komprehensif; bukan hanya melihat manusia dari unsur fisik, tetapi 

juga unsur ruhnya. Manusia Muslim diajak menelaah jauh ke belakang, sebagaimana 

yang diberitakan dalam al-Quran. Maka, tidaklah patut jika dalam melihat asal-usul 

manusia, yang dilihat hanya sejarah tulang belulang.
41

 

B. Konsep Pendidikan  Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan 

memberinya awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti perbuatan” (hal, cara 

dan sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

“paedagogie”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.
42
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Istilah yang paling populer dalam pendidikan Islam terdapat tiga istilah, yaitu 

Tarbiyah, Ta‟lim, dan Ta‟dib.
43

 Pada masa sekarang yang paling banyak dipakai 

orang adalah “tarbiyah” karena menurut M. Athhiyah al-Abrasyi term yang 

mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan tarbiyah upaya yang mempersiapkan 

individu untuk kehidupan yang lebih sempurna etika, sistematis berpikir, memiliki 

ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, 

berkompetensi dalam dalam mengungkap bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki 

beberapa keterampilan. Sedangkan istilah yang lain merupakan bagian dari kegiatan 

Tarbiyah. Dengan demikian istilah pendidikan Islam disebut Tarbiyah Islamiyah.
44

  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan Adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalamusaha 

mendewasakan manusia malalui upaya pengajaran danlatihan, proses,perbuatan, cara 

mendidik.
45

 Pengertian pendidikan dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I, pasal 1, ayat 1, dijelaskan 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 diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.
46
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2. Tujuan Pendidikan Islam 

Perkataan “pendidikan” berasal dari kata „didik‟ yang artinya  proses 

mendidik atau perihal mendidik, yang didalamnya memiliki pengertian  latihan dan 

ajaran, bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan fikiran.
47

 Hakikat pendidikan 

Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan 

hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam.
48

 Sedangkan 

tujuan juga diartikan perbuatan yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu, atau 

arah, maksud yang hendak dicapai setelah melalui proses pendidikan.
49

 Sedangkan 

istilah tujuan atau sasaran atau maksud dalam bahasa Arab dinyatakan dengan 

ghayat atau ahdaf  atau maqhosid. Sedangkaan dalam bahasa Inggris tujuan 

dinyatakan dengan goal atau purpose. Sacara umum istilah-istilah itu mengandung 

pengertian yang sama yaitu arah perubahan atau yang hendak dicapai melalui upaya 

atau aktivitas.
50

  

Tujuan pendidikan Islam tidak hanya membentuk anak yang beriman, 

berakhlak mulia, beramal shaleh tetapi juga menjadikan anak tersebut berilmu 

pengetahuan dan berteknologi, juga berketerampilan dan berpengalaman sehingga ia 

menjadi orang yang mandiri berguna bagi dirinya, agama, orang tua serta 
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Amzah, 2013), h. 79  
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 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 209. 
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negaranya.
51

Menurut M. Athiyyah Al-Abrasyi bahwa tujuan dari pendidikan serta 

pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang 

belum mereka ketahui, melainkan: mendidik akhlak dan jiwa mereka menanamkan 

rasa keutamaan, membiasakan kesopanan yang tinggi.
52

  

Sementara itu, tujuan pendidikan Islami (parenting) menurut Ahmad Tafsir 

adalah mencetak Muslim yang sempurna dengan kriteria; (1) jasmani sehat serta kuat 

(berketerampilan), (2) akal cerdas dan pandai (mampu menyelesaikan masalah 

dengan cepat dan tepat serta banyak pengetahuannya, (3) hatinya takwa kepada Allah 

(hati yang penuh dengan iman kepada Allah S.W.T.
53

 

Tujuan Pendidikan Islam yaitu membina manusia beragama berarti 

manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan 

sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya, 

dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Yang dapat 

dibina melalui pengajaran agama yang intensif dan efektif.
54

 

Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan pendidikan Aqidah adalah 

menyiapkan anak supaya diwaktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan 

dunia dan amalan akhirat, sehingga tercapai kebahagiaan bersama dunia dan 
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akhirat.
55

 Sejalan dengan itu tujuan pendidikan Islami adalah terciptanya manusia 

yang berilmu pengetahuan tinggi, dimana iman dan takwanya menjadi pengendali 

dalam penerapan atau pengaruhnya dalam masyarakat.
56

 Sedangkan pendapat lainnya 

untuk membina manusia menjadi hamba Allah yang shaleh dengan seluruh aspek 

kehidupannya, perbuatan, pikiran dan perasaan.
57

  

Ada tiga aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam yang 

hendak direalisasikan melalui metode, yaitu : Pertama, membentuk peserta didik 

menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada-Nya semata. Kedua, bernilai edukatif 

yang mengacu kepada petunjuk al-Qur‟an dan al-Hadist. Ketiga, berkaitan dengan 

motivasi dan kedisiplinan sesuai dengan ajaran al-Qur‟an yang disebut pahala dan 

siksaan. Pada dasarnya tujuan pendidikan Islami tak lepas dari eksitensi manusia 

hidup di dunia ini, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah selaku Khaliq 

sebagaimana firman Allah S.W.T. berikut:  

                  
Artinya :  „Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.(Q.S. Adz-Dzariyat: 56).
58
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Berangkat dari beberapa penjelasan tersebut, dapat dikemukan bahwa 

pendidikan Aqidah Islam adalah usaha sadar, yakni suatu kegiatan membimbing, 

pengajaran  dan/atau latihan yang dilakukan orangtua secara berencana dan sadar 

dengan tujuan agar anak-anaknya bisa menumbuh kembangkan akidahnya melalui 

pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

pembiasaan, serta pengalaman anak didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah S.W.T., 

yang pada akhirnya mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia. Selaras dengan firman Allah S.W.T.:  

                          
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan 

beragama Islam. (Q.S Ali Imran: 102).
59

 

Pendidikan Islam juga bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah 

S.W.T. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

Aqidah Islam adalah membimbing dan membentuk manusia menjadi hamba Allah 

yang saleh,  teguh imannya, taat beribadah dan berakhlak terpuji. Jadi, tujuan 

pendidikan aqidah Islam adalah berkisar kepada pembinaan pribadi muslim yang 

terpadu pada perkembangan dari segi spiritual, jasmani, emosi, intelektual dan sosial. 

Atau lebih jelas lagi, ia berkisar pada pembinaan warga negara muslim yang baik, 

yang percaya pada Tuhan dan agamanya, berpegang teguh pada ajaran agamanya, 

berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani.  

Pendidikan Islam memfokuskan diri pada pembentukan diri manusia 

seutuhnya sebagai sosok manusia paripurna sebagai Abdullah dan Khalifatullah.
60

 

Tujuan pendidikan harus sejalan dengan tujuan hidup itu sendiri, sebab pendidikan 

bertujuan memelihara hidup manusia, dan memanusiakan manusia. Untuk itu agar 

pendidikan tetap pada fitrahnya, maka tujuan dan arah pendidikan harus difokuskan 

pada pelestarian fitrah tauhid manusia, yang itu adalah tujuan hakiki hidup manusia 

di muka bumi.
61

  

Konsep pendidikan aqidah Islam telah memberikan perhatian yang besar 

pada pembentukan manusia muslim yang beriman kepada Allah, menyadari 

kedudukannya di muka bumi dan kewajiban-kewajibannya dalam menjalani hidup 

dan kehidupan ini. Syaikh Fuhaim Mustafa menjelaskan tujuan-tujuan pendidikan 

yang paling penting dalam Islam adalah sebagai berikut: 
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a. Menetapkan akidah tauhid sebagai pandangan manusia yang paling tinggi 

terhadap Allah S.W.T., sifat-sifat-Nya dan asma‟-Nya, dan mengatur kehidupan 

individu dan masyarakat muslim. 

b. Memperhatikan nilai-nilai Islam dan mendidik anak-anak dengan perilaku-

perilaku dan akhlak yang mulia, seiring dengan pengetahuannya terhadap rukun-

rukun iman dan Islam, dan seiring dengan pengkajiannya terhadap ilmu-ilmu al-

Qur‟an, hadits-hadits Nabi yang mulia dan sejarah kenabian yang suci. 

c. Merealisasikan keseimbangan antara materi dan ruh, antara dua kehidupan 

dunia dan akhirat. 

d. Membina akal dan hati dalam rangka mewujudkan kebahagiaan seorang 

muslim. 

e. Mendidik seorang muslim untuk menjadi orang yang benar-benar amanah 

dan bertanggungjawab dalam setiap perbuatan dan perkataannya. 

f. Mengembangkan keterampilan-keterampilan berpikir logis dan berpikir 

ilmiah bagi seorang muslim, sehingga ia dapat berpikir secara jernih tentang zat 

pencipta-Nya. 

g. Membentuk seorang muslim yang mencintai pekerjaan yang mulia dalam 

segala aspek, dan menyadarkan seorang muslim terhadap bentuk relasi kemanusiaan 

dilingkungan keluarga dan masyarakat. 

h. Menyingkap sisi peradaban dalam Islam, dan membuktikan bahwa Islam 

merupakan sumber hokum dalam setiap waktu dan tempat. 
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i. Menjauhkan seorang muslim dari aliran-aliran pemikiran yang bertentangan 

dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan Sunnah nabi yang suci.
62

  

3. Materi Pendidikan Islam 

Materi adalah seperangkat pembelajaran yang disampaikan melalui metode 

pembelajaran. Untuk dapat mencapai tujuan orang tua dalam membina dasar-dasar 

nilai Islami. Menurut Syaikh Khalid Abdurrahman al-Ik tanggung jawab kedua 

orangtua terhadap anaknya meliputi: (a) Tanggung jawab pendidikan Iman; (b) 

Tanggung jawab pendidikan akhlak; (c) Tanggung jawab pendidikan intelektual; (d) 

Menghukum dan mendiamkan anak dalam rangka mendidik; (e) Menyedarkan anak 

tentang hak kedua orangtua, (f) Tanggung jawab pendidikan jasmani, (g) Tanggung 

jawab pendidikan psikologis, (h) Tanggung jawab pendidikan sosial 

(kemasyarakatan)
63

 

Sementara itu, menurut Syaikh Ahmad Farid materi-materi yang perlu 

diajarkan untuk mendidik generasi dengan pola seperti generasi sahabat Nabi 

Muhammad S.A.W adalah: (1) Pendidikan aqidah; (2) Pendidikan pemikiran (paham 

yang harus diajarkan dan paham keliru yang harus dijauhi oleh generasi muda 

Islam), (3) Pendidikan iman, (4) Pendidikan akhlak, (5) Pendidikan adab dan sunnah 
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Nabi, (6) Pendidikan jasmani, (7) Pendidikan Iffah dan Isti‟faf (Jalan menuju 

kehormatan diri).
64

 

4. Evaluasi Pendidikan Islam 

  Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation; dalam 

bahasa Arab: al-Taqdir; dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian.
65

 Setiap 

langkah dalam pendidikan tentunya tidak terlepas dari pengartian pendidikan, tujuan 

pendidikan materi pendidikan serta metode pendidikan, ketiga aspek tersebut 

dikatakan tercapai apabila adanya alat ukur atau evaluasi. Secara etimolgis berasal 

dari bahasa inggris “evaluation” yang berarti penilaian terhadap sesuatu.
66

  Evaluasi 

merupakan suatu tindakan atau proses menentukan nilai. Al-Qur‟an memandang, 

bahwa evaluasi sangat penting dalam pendidikan. Pengakuan siswa mengenai 

pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun 

psikomotor tidak dapat diterima sebelum dievaluasi. Allah berfirman dalam al-

Qur‟an surat al-Ankabut 2-3: 

                            

                      

Artinya: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 

"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi”(2) Dan sesungguhnya kami 
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telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah 

mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-

orang yang dusta”(3).
67

 

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa pengakuan keimanan seorang 

hamba belumlah cukup apabila hanya sekedar berkata. Keabsahan iman seseorang 

mesti  dapat ditandai, diukur, atau dinilai dengan indikator yang telah ditentukan 

yaitu berupa kesabaran atas apa saja yang menimpa dirinya. Artinya Allah 

memberikan penilaian dan pengukuran terhadap iman melalui ujiannya.
68

 Menurut 

Ramayulis terdapat prinsip-prinsip evaluasi pendidikan agama Islam yang harus 

dipahami oleh setiap pendidik dan orangtua. Prinsip tersebut adalah:  

a. Terus menerus; pada waktu mengajar sambil mengevaluasi sikap dan 

perhatian murid, di akhir pelajaran, post test, pada waktu istirahat misalnya terjadi 

kejadian penting yang perlu di catat, atau secara kebetulan di mana murid kita 

ketahui menunjukkan sikap tertentu maka hendaknya di catat. 

b. Menyeluruh; artinya seluruh segi perkembangan yang patut dibina harus 

dievaluasi antara lain: (1) Hafalan terhadap dalil-dalil, syarat-syarat, rukun-rukun 

dalam ibadah. (2) Ketajaman pemahaman dalam suatu masalah, (3) Kecepatan 

berpikir dan mneyimpulkan suatu masalah (4) Keterampilan, keluasan, dalam 
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mengerjakan shalat, kelancaran dalam membaca al-Qur‟an dan sebagainya. (5) 

Kejujuran, keikhlasan, kebaikan, kedisiplinan dan sebagainya. 

c. Guru agama harus mneyelenggarakan test ubtuk mengukur penguasaan dan 

pemahaman murid terhadap pelajaran agama. Begitu pula mencatat sikap keagamaan 

misalnya kesopan-santunan, keberhasilan, puasa, dan amaliah lainnya. Pada dasarnya 

nilai agama seorang peserta didik adalah nilai keseluruhan penguasaan dan 

pemahaman peserta didik terhadap pengetahuan agama serta sikap keagamaan 

mereka. 

d. Ikhlas; Ikhlas adalah kebersihan niat atau hati guru agama, bahwa ia 

melakukan evaluasi itu dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan pendidikan agama 

itu, dan bagi kepentingan murid yang bersangkutan itu sendiri yang mencakup: (1) 

Penilaian tidak didasarkan pada kesan baik atau prasangka buruk. (2) Memiliki sifat 

serba guna; karena untuk mengetahui tingkat penguasaan bahan, untuk mengadakan 

perbaikan cara belajar, mengajar, cara membuat test dan sebagainya. (3) Bersifat 

perorangan (individu) kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran 

haruslah mempertimbangkan situasi dan kondisi murid itu masing-masing.
69

 

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dalam rangkaian program 

pembelajaran. Tentunya evaluasi memiliki tujuan yang jelas sebagaimana menurut 

Ramayulis dan Syamsul Nizar tujuan evaluasi adalah: (1) Untuk mengetahui atau 

mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh 
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peserta didik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum 

pendidikan; (2) Mengetahui prestasi hasil belajar guna menetapkan keputusan 

apakah bahan pelajaran perlu diulang atau dapat dilanjutkan. Dengan demikian 

prinsip long live education benar-benar berjalan secara berkesinambungan; (3) 

Mengetahui efektivitas cara belajar dan mengajar apakah yang telah dilakukan 

pendidik benar-benar tepat atau tidak, terutama berkenaan dengan sikap pendidik 

maupun sikap peserta didik; (4) Mengetahui kelembagaan, ketersediaan saran dan 

prasarana, dan efektivitas media yang digunakan guna menetapkan keputusan yang 

tepat dan mewujudkan persaingan sehat dalam rangka berpacu dalam prestasi; (5) 

Mengetahui sejauhmana muatan kurikulum telah dipenuhi dalam proses kegiatan 

belajar mengajar; (6) Mengetahui alokasi pembiayaan yang dibutuhkan dalam 

berbagai kebutuhan pendidikan, baik secara fisik seperti fasilitas ruang, 

perpustakaan, honorarium pendidikan dan lain-lain, maupun kebutuhan psikis, 

seperti ketenangan, kedamaian, kesehatan, keharmonisan dan sebagainya.
70

 

Keberhasilan pembelajaran anak-anak pada ranah kognitif dan psikomotor 

dipengaruhi oleh kondisi afektif anak-anak. Anak-anak yang memiliki minat belajar 

dan sikap positif terhadap pelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran 

tertentu, sehingga  dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Walaupun para 

pendidik sadar akan hal ini, namun belum banyak tindakan yang dilakukan pendidik 

secara sistematik untuk meningkatkan minat  peserta didik. Oleh karena itu untuk 
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mencapai hasil belajar yang optimal, dalam merancang program pembelajaran dan 

kegiatan pembelajaran bagi anak, pendidik dan orang tua harus memperhatikan 

karakteristik afektif anak-anak. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi 

Krathwohl ada lima, yaitu: receiving (attending), responding, valuing, organization, 

dan characterization.
71

 Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut. 

1) Tingkat receiving 

Pada tingkat receiving atau attending, peserta didik memiliki keinginan 

memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, 

musik, buku, dan sebagainya. Tugas pendidik mengarahkan perhatian peserta didik 

pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif. Misalnya pendidik 

mengarahkan peserta didik agar senang membaca buku, senang bekerjasama, dan 

sebagainya. Kesenangan ini akan menjadi kebiasaan, dan hal ini yang diharapkan, 

yaitu kebiasaan yang positif. 

2) Tingkat Responding 

Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian 

dari perilakunya. Pada tingkat ini peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena 

khusus tetapi ia juga bereaksi. Hasil pembelajaran pada ranah ini menekankan pada 

pemerolehan respons, berkeinginan memberi respons, atau kepuasan dalam memberi 

respons. Tingkat yang tinggi pada kategori ini adalah minat, yaitu hal-hal yang 

menekankan pada pencarian hasil dan kesenangan pada aktivitas khusus.  Misalnya  
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senang   membaca buku, senang bertanya, senang membantu teman, senang dengan 

kebersihan dan kerapian, dan sebagainya. 

3) Tingkat Valuing 

Valuing melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan 

derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangannya mulai dari menerima suatu 

nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat 

komitmen. Valuing atau penilaian berbasis pada internalisasi dari seperangkat nilai 

yang spesifik. Hasil belajar pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang 

konsisten dan stabil agar nilai dikenal secara jelas. Dalam tujuan pembelajaran, 

penilaian ini diklasifikasikan sebagai sikap dan apresiasi. 

4) Tingkat Organization 

Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antar 

nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasil 

pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem 

nilai. Misalnya pengembangan filsafat hidup. 

5) Tingkat Characterization 

Tingkat ranah afektif tertinggi adalah characterization nilai. Pada tingkat ini 

peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada  waktu 

tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berkaitan 

dengan pribadi, emosi, dan sosial. Selain itu, orang tua harus memahami 

karakteristik ranah afektif Pemikiran atau perilaku harus memiliki dua kriteria untuk 

diklasifikasikan sebagai ranah afektif (Andersen, 1981:4). Pertama, perilaku 
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melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku 

seseorang. Kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan 

target. Intensitas menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan.  

Beberapa perasaan lebih kuat dari yang lain, misalnya cinta lebih kuat dari 

senang atau suka. Sebagian orang kemungkinan memiliki perasaan yang lebih kuat 

dibanding yang lain. Arah perasaan berkaitan dengan orientasi positif atau negatif 

dari perasaan yang menunjukkan apakah perasaan itu baik atau buruk. Misalnya 

senang pada pelajaran dimaknai positif, sedang kecemasan dimaknai negatif. Bila 

intensitas dan arah perasaan ditinjau bersama-sama, maka karakteristik afektif berada 

dalam suatu skala yang kontinum. Target mengacu pada objek, aktivitas, atau ide 

sebagai arah dari perasaan.  

Bila kecemasan merupakan karakteristik afektif yang ditinjau, ada beberapa 

kemungkinan target. Peserta didik mungkin bereaksi terhadap sekolah, matematika, 

situasi sosial, atau pembelajaran. Tiap unsur ini bisa merupakan target dari 

kecemasan. Kadang-kadang target ini diketahui oleh seseorang namun kadang-

kadang tidak diketahui. Seringkali peserta didik merasa cemas bila menghadapi tes di 

kelas. Peserta didik tersebut cenderung sadar bahwa target kecemasannya adalah tes.    

Dalam pendidikan agama Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada ranah 

afektif (penguasaan sikap) dan psikomotorik dari pada ranah kognitif. Penekanan ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan anak didik yang secara garis besar 

kemampuan tersebut meliputi empat hal, yaitu: (1) Sikap dan pengalaman terhadap 

hubungan pribadinya dengan Tuhannya., (2) Sikap dan pengelaman terhadap dirinya 
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dengan masyarakat, (3) Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya 

dengan alam sekitarnya, (4) Sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba 

Allah, anggota masyarakat, serta khalifah Allah S.W.T.
72

  

Keempat kemampuan dasar tersebut dijabarkan dalam beberapa klasifikasi 

kemampuan teknis, yaitu: (1) Bagaimanakah loyalitas dan pengabdiannya kepada 

Allah dengan indikasi-indikasi lahiriyah berupa tingkah laku yang mencerminkan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. (2) Sejauh mana peserta didik dapat 

menerapkan nilai-nilai agamanya dan kegiatan hidup bermasyarakat, seperti akhlak 

yang mulia dan disiplin. (3) Bagaimana peserta didik berusaha mengelola dan 

memelihara serta menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya.(4) Bagaiamana dan 

sejauhmana ia memandang diri sendiri sebagai hamba Allah dalam menghadapi 

kenyataan masyarakat yang beraneka ragam budaya, suku dan agama.
73

 

  Seluruh tujuan tersebut di atas dapat dicapai melalui pelaksanaan evaluasi 

yang mengacu pada prinsip-prinsip al-Qur‟an dan sunnah di samping menganut 

prinsip-prinsip objektivitas, kontinuitas, dan komprehensif. Sedangkan 

operasionalnya di lapangan dapat saja dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi, 

tes dan non tes, dan lain sebagainya. Dalam evaluasi pendidikan Islam dengan 
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menggunakan ranah penilaian afektif maka terdapat lima tipe karakteristik afektif 

yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral.
74

   

Model evaluasi yang dimaksud oleh penulis adalah evaluasi pendidikan 

agama Islam yang menjurus pada pendidikan Aqidah. Orang muslim meyakini 

bahwa kebahagiaannya di dunia dan akhirat sangat ditentukan oleh sejauh mana 

pembinaan terhadap dirinya dan penyucian jiwanya. Selain itu, ia meyakini bahwa 

kecelakaan dirinya sangat ditentukan oleh sejauh mana kerusakan dirinya dan 

pengotoranya. Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan ada empat akhlak 

kepada jiwa
75

, yang merupakan bentuk model evaluasi Aqidah Islam dimana setiap 

individu harus senantiasa melakukan instropeksi terhadap dirinya sendiri.  

Adapun uraian penjabaran keempat point tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Bertaubat  

Taubat adalah meninggalkan seluruh dosa dan kemaksiatan, menyesali 

perbuatan dosa yang telah lalu dan berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi lagi 

perbuatan dosa tersebut pada waktu yang akan datang. 

Allah S.W.T. berfirman yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah 

kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-

mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke 

dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah 
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tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mu'min yang bersama dia; sedang cahaya 

mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka 

mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan 

ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. At-

Tahrim: 8).
76

 

Bertaubat menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan baik sengaja maupun 

tidak. Kemudian memohon ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak 

mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Sebab keberhasilan dan kesuksesan hidup 

bagi seorang muslim manakala ia senantiasa dalam keadaan sabar dan syukur. Setiap 

anak harus dibiasakan akhlak taubat ini setiap harinya juga meminta maaf kepada 

orang yang pernah disakiti atau dia bersalah kepadanya. Karena kesempurnaan taubat 

kepada Allah apabila memiliki kesalahan kepada manusia harus meminta maaf 

terlebih dahulu baru dosanya bias diampuni oleh Allah S.W.T.  

b. Muraqabah 

Muraqabah adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi 

oleh Allah S.W.T. dengan demikian dia tenggelam dengan pengawasan Allah dan 

kesempurnaan-Nya sehingga ia merasa akrab, merasa senang, merasa berdampingan, 

dan menerima-Nya serta menolak selain Dia. 
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Firman Allah S.W.T., : 

             

Artinya : “Sesungguhnya Allah itu maha mengawasimu.” (QS. An-Nisa: 1)
77

 

Apabila setiap anak sudah mampu menghadirkan perasaan dalam hatinya 

bahwa segala sesuatu atau semua amal perbuatan yang dilakukan selalau diketahui 

oleh Allah S.W.T. maka dirinya akan senantiasa beramal sholih dan menjauhi 

perbuatan maksiat dan dosa. Di dalam hati anak meyakini bahwa ada pengawasan 

Allah disetiap waktu dan keadaan tentunya menjadikan dia waspada dari dosa dan 

semangat ibadah dengan ikhlas tanpa ternodai niatan riya‟ atau sum‟ah. 

c. Muhasabah 

Muhasabah adalah menyempatkan diri pada suatu waktu untuk menghitung-

hitung amal hariannya. Apabila terdapat kekurangan pada yang diwajibkan 

kepadanya maka menghukum diri sendiri dan berusaha memperbaikinya. Kalau 

termasuk yang harus diqadha maka mengqadhanya. Dan bila ternyata terdapat 

sesuatu yang terlarang maka memohon ampun, menyesali dan berusaha tidak 

mengulangi kembali. Muhasabah merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri, 

membina, menyucikan, dan membersihkannya. Firman Allah S.W.T  
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr : 18).
78

 

Muhasabah ini hendaknya menjadi aktivitas anak yang sholeh dan sholehah 

disetiap hari dalam kehidupannya. Mestinya dia meneguhkan tujuan amal ibadahnya 

hanya untuk Allah semata. Setiap hendak beramal dia bertanya kepada hatinya 

apakah dia melakukan amalan ini karena Allah (ikhlas) atau karena makhluk. 

Kemudian dia selalu menghisab (menghitung) dosa dan kesalahannya pada hari itu, 

sehingga melahirkan perbuatan memohon ampun (istighfar) menyesali perbuatan 

maksiat dan dosa yang telah dilakukan hari itu dan bertekad tidak mengulangi lagi 

pada esok harinya.  

d. Mujahadah 

Mujahadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh, berperang melawan hawa 

nafsu. Hawa nafsu senantiasa mencintai ajakan untuk terlena, menganggur, 

tenggelam dalam nafsu yang mengembuskan syahwat, kendatipun padanya terdapat 

kesengsaraan dan penderitaan. Jika seorang Muslim menyadari bahwa itu akan 

menyengsarakan dirinya, maka dia akan berjuang dengan menyatakan perang 

kepadanya untuk menentang ajakannya, menumpas hawa nafsunya. Firman Allah 

S.W.T. 
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 Artinya : “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena 

sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang 

diberi rahmatoleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha 

Penyanyang.” (QS. Yusuf : 53).
79

 

Individu yang sholeh dan sholehah tentunya mampu menundukkan hawa 

nafsunya dalam rangka ketaatan kepada Allah dan senantiasa bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan amal ibadah dan bersabar, berjuang sekuat tenaga meninggalkan 

dosa dan maksiat. Karena anak muslim yang kuat adalah yang mampu mengalahkan 

hawa nafsunya bukan yang menang dalam bergulat. Dalam perspektif Islam 

keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan indikator empat akhlak kepada diri 

sendiri. Yaitu mulai dari bertaubat, bermuraqabah, muhasabah dan mujahadah yang 

menjadi aktivitas harian seorang anak. Sehingga selamatlah dia pada setiap harinya. 
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BAB III 

PENDIDIKAN SEJARAH DAN DI MADRASAH TSANAWIYAH 

 

A. Konsep Mata Pelajaran Sejarah 

1. Pengertian Mata Pelajaran Sejarah 

Pengertian sejarah berasal dari bahasa arab, yakni dari kata syajaratun, yang 

memiliki arti pohon kayu. Pohon kayu disini adalah adanya suatu kejadian, 

perkembangan atu pertumbuhan tentang suatu hal (peristiwa) dalam suatu 

kesinambungan (kontinuitas). 

Pembelajaran diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, 

intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. 

Melalui proses pembelajaran akan membentuk pengalaman belajar yang dapat 

meningkatkan moral dan keaktifan peserta didik. Pembelajaran adalah suatu proses 

atau kegiatan sistematis bersifat interaktif dan komunikatif yang dilakukan antara 

pendidik dengan siswa dalam kelas maupun di luar kelas. 

Pada pengertian pembelajaran terdapat dua tindakan yaitu belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik dan mengajar yang dilakukan oleh pendidik. Tujuan 

pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan perilaku peserta didik baik dalam 

bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Sejarah adalah ilmu tentang manusia yang mengkaji manusia dalam lingkup 

waktu dan ruang, dialog antara peristiwa masa lampau dan perkembangan ke masa 

depan, serta cerita tentang kesadaran manusia baik dalam aspek individu maupun 

kolektif. Pengertian lain menyatakan bahwa sejarah adalah mata pelajaran yang 
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menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini. 

Dalam hal ini Louis Gottschalk menyatakan bahwa masa lampau membantu untuk 

mengerti masa kini.Terjadi hubungan kausalitas antara masa lalu, sekarang dan masa 

yang akan datang. 

Sidi Gazalba mengungkapkan bahwa sejarah adalah gambaran masa lalu 

tentang manusia dan sekitarnya sebagai maklhuk sosial, yang disusun secara ilmiah 

dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, 

yang memberi pengertian dan pemahaman tentang apa yang telah berlalu itu. Hal ini 

senada dengan yang diungkapkan Taufik Abdullah bahwa sejarah adalah hasil dari 

sebuah usaha untuk merekam, melukiskan dan menerangkan peristiwa masa lalu. 

Pembelajaran sejarah menekankan pada peristiwa yang terjadi pada masa lampau.
80

 

2. Tujuan Mata Pelajaran Sejarah 

Pengajaran sejarah di sekolah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan 

berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pengajaran sejarah siswa mampu 

mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki 

pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan 

menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial 

budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-

tengah kehidupan masyarakat dunia. 
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http://www.donisetyawan.com/pengertian-pembelajaran-sejarah-indonesia/ (15 Oktober 2017) 

 

http://www.donisetyawan.com/pengertian-pembelajaran-sejarah-indonesia/


60 
 

3. Materi materi pembelajaran 

Untuk mengenal sejarah sebagai ilmu pengetahuan diperlukan pemahaman 

terhadap ruang lingkup ilmu sejarah. hal hal yang perlu kamu tahu dalam memahami 

ruang lingkup sejarah adalah konsep konsep sejarah, unsur unsur sejarah dan 

hubungan sejarah dengan ilmu ilmu lainnya. Berikut beberapa uraian tentang ruang 

lingkup ilmu sejarah. 

a. Sejarah Sebagai Peristiwa (History as event) 

Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian, kenyataan (realita), aktualitas 

sejarah yang telah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Sejarah harus mengandung 

kejadian kejadian yang benar benar terjadi pada masa lalu. Tanpa adanya kejadian 

tersebut di masa lalu, tidak boleh disebut sebagai sejarah. Sejarah sesuai dengan 

definisi dari Edward Hallet memiliki konsep berkesinambungan, atau tidak terpisah 

pisah, dilaporkan kronologis dan menceritakan tentang kehidupan manusia bukan 

hanya rangkaian tahun saja. 

b. Sejarah Sebagai Kisah (History as Narrative) 

Sejarah adalah rangkaian cerita berupa narasi yang disusun berdasarkan 

ingatan, tafsiran manusia ataupun kesan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. 

Oleh karena adanya sifat lupa dari manusia dan tafsiran yang berbeda beda, maka 

sejarah dalam mengisahkan sesuatu terdapat beberapa perbedaan. Akan tetapi tidak 

boleh menyalahi fakta yang ada tetap. 

c. Sejarah sebagai ilmu (History as Science) 
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Sejarah sebagai ilmu mempelajari kenyataan dan diadakan penelitian dan 

pengkajian tentang peristiwa dan cerita sejarah (lihat pengertian sejarah oleh Ibnu 

Khaldun diatas). Konsep ini merupakan konsep terpenting dari sejrah. Sebagai ilmu 

sejarah adalah susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di 

dalam masyarakat pada masa lalu yang disusun secara sistematis dan metodis 

berdasarkan asas asas, prosedur dan metode  secara teknik ilmiah yang diakui oleh 

para ahli sejarah. 

Tentu saja, sejarah sebagai ilmu pengetahuan (science) harus memenuhi 

syarat syarat ilmiah seperti empiris, objektif, memiliki teori, menggeneralisasikan 

(kesimpulan umum), dan terakhir sejarah harus memiliki metode ilmiah. Metode 

ilmiah yang sering digunakan adalah penentuan tema, heuristik (pencarian dan 

pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran sumber), 

dan historiografi (penulisan sejarah). 

d. Sejarah sebagai seni (History as arts) 

Sejarah dikatakan sebagai seni dikarenakan  perlunya intuisi, imajinasi, emosi 

dan gaya bahasa dalam menuliskan sejarah itu sendiri.
81
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4. Metode Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah 

Metode Pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah didudun dalam bentuk kegiatan yang 

nyata dan praktis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada umumnya metode 

pembelajaran klasikal hanya memperhatiakan satu aspek saja yaitu aspek 

penyampaian informasi. Sedangkan sebagai pendidik profesional, maka dituntut 

harus dapat merangsang terjadinya proses berpikir, harus membantu tumbuhnya 

sikap kritis, serta mampu mengubah pola pikir peserta didiknya, sehingga diperlukan 

penggunaan metode mengajar lainnya yang lebih efekti dan efisien.
82

 

Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran, terutama dalam pembelajaran sejarah  

diantaranya: 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya 

mengikuti secara pasif. Muhibbin Syah, Metode ceramah dapat dikatakan sebagai 

satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan 

paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan 

jangkauan daya beli dan paham siswa. 
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b. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, dimana para siswa 

dihadapkan pada suatu maslah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang 

bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama. Didalam diskusi 

ini proses belajar mengajar terjadi, dimana interaksi antara dua atau lebih individu 

yang terlibat saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, 

dapat juga semuanya aktif. 

c. Metode Karyawisata 

Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih 

dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan 

bersama dengan peserta didik yang lain serta didampingi oleh pendidik, yang 

kemudian dibukukan. 

d. Metode Problem Solving 

Metode problem solving bukan sekedar metode mengajar, tetapi merupakan 

suatu metode berfikir, sebab dalam metode solving dapat menggunakan metode 

lainnya yang dimulai dari mencari data hingga menarik suatu kesimpualan. 

e. Metode Tanya Jawab 

  Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dpat pula dari siswa ke 
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guru. Metode tanya jawab adalah yang tertua dan paling banyak dalam proses 

pendidikan, baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.
83

 

5. Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah 

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation; dalam 

bahasa Arab: al-Taqdir; dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian.
84

 Setiap 

langkah dalam pendidikan tentunya tidak terlepas dari pengartian pendidikan, tujuan 

pendidikan materi pendidikan serta metode pendidikan, ketiga aspek tersebut 

dikatakan tercapai apabila adanya alat ukur atau evaluasi. Secara etimolgis berasal 

dari bahasa inggris “evaluation” yang berarti penilaian terhadap sesuatu.
85

 

Dalam arti luas, Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, 

dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-

alternatif keputusan.sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi 

atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh 

informasi atau data.  

Dalam proses pembelajaran, sedikitnya ada tiga istilah yang saling berkaitan 

satu dengan yang lainnya, yang terkadang sebagian kita masih keliru dalam 

memahaminya, bahkan menganggapnya sama. Ketiga istilah tersebut adalah: 

pengukuran, penilaian, dan evaluasi. 
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a. Pengukuran 

  Pengukuran (measurement) merupakan kegiatan mengukur, dengan 

membandingkan sesuatu menggunakan satu ukuran tertentu. Misalnya, mengukur 

suhu badan dengan thermometer, mengukur air dengan hydrometer, dsb.  

b. Penilaian 

  Penilaian (Assessment) adalah kegiatan menilai. Dengan mengambil suatu  

keputusan terhadap sesuatu, menggunakan ukuran baik atau buruk bersifat 

kualitatif.
86

 

c. Evaluasi 

Dari pengertian diatas istilah evaluasi dan penilaian hampir sama, bedanya 

dalam evaluasi berakhir dengan pengambilan keputusan sedangkan penilaian hanya 

sebatas memberikan nilai saja. Berdasarkan pengertian antara istilah pengukuran, 

penilaian dan evaluasi yang dikemukakan diatas, maka jelaslah sudah bahwa 

pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan tiga konsep yang berbeda. Namun 

demikian, dalam prakteknya dalam dunia pendidikan, ketiga konsep tersebut sering 

dipraktikkan dalam satu rangkaian kegiatan.
87
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B. Temuan Penelitian Kurikulium Pendidikan Sejarah 

1. Silabus Mata Pelajaran Sejarah Kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, menyatakan bahwa pendidikan 

nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa (Tauhid) dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, kepribadian yang mantap dan mandiri, 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
88

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ditinjau dari sudut pandang 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional, dahwa 

pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik pada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Mahfudin dalam disertasi doktornya di 

Universitas Ibn Khaldun Bogor, beliau mengatakan dalam wujud operasionalnya 

disekolah atau madrasah, tujuan ini harus terjawantahkan salah satunya melaui 

keberadaan buku teks yang mengandung nilai-nilai keimanan dan keislaman.
89

 

Berbicara tentang Islamisasi tidak bisa lepas dari peran pemikiran Syed 

Muhammad Naquid Al-Attas, penggagas awal ide Islamisasi Ilmu Pengetahuan. 

Melalui tulisan-tulisannya Al-Attas dipandang sebagai penegas konsep dan gagasan 

Islamisasi pendidikan, Islamisasi sains, dan Islamisasi ilmu.
90

Lebih mengkerucut Al-
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Attas memandang dalam proses Islamisasi Ilmu, harus melibatkan dua langkah 

utama. Pertama ialah proses mengasingkan unsur-unsur dan konsep-konsep utama 

Barat dari ilmu tersebut. Kedua ialah menerapkan unsur-unsur dan konsep-konsep 

utama Islam ke dalamnya. 

Sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian 

terhadap buku-buku teks pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah kelas VII pada 

SMP/MTs yang telah ditetapkan BNSP, dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

buku teks tersebut memasukan unsur-unsur keislaman. Buku yang dimaksud yaitu:  

Buku Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah yang disusun oleh Endar Wismulyani 

dan Nur Siwi Ismawati yang diterbitkan oleh Cempaka Putih tahun 2006. Buku ini 

telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat untuk digunakan 

sebagai buku teks pelajaran ekonomi dalam proses pembelajaran di SMP/MTs kelas 

VII. Penetapan ini melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 

Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 23 Tahun 2006. Dengan penetapan dimaksud, maka buku ini resmi menjadi 

buku teks standar pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah kelas VII pada  

SMP/MTs diseluruh Indonesia; 
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Gambar. 2 

Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah 

 

1. Isi Silabus Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah Kelas VII 

Semester I 

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, para tenaga pendidik atau 

guru menyusun Silabus berdasarkan Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah pada peserta didik SMP/MTs 

guna dijadikan acuan dalam perencanaan pembelajaran satuan pendidikan. Adapun 

Isi Silabus mata pelajaran ILmu Pengetahuan Sosial Sejarah.
91

 Supaya 

mempermudah, penulis menyajikan sebagian dari isi silabus mata pelajaran sejarah 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel I. Isi Silabus mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah 

Kelas VII Semester I untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) 

Nama Sekolah  : SMP/MTS 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah 
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Kelas/ Semester : VII/ 1  

Standar Sompetensi : 1. Memahami lingkungan kehidupan Manusia 

Kompetensi 

dasar 

Materi Pokok 

Kegiatan 

pembelajaran 

Indikator 

(1) (2) (3) (4) 

1.2.Mendeskripsik

an kehidupan 

pada masa 

praaksara di 

Indonesia 

Pengertian 

praaksara dan 

pembagian 

praaksara 

 Membaca 

referensi untuk 

merumuskan 

pengertian dan 

pembagian zaman 

praaksara  

 Mendeskripsi

kan pengertian dan 

pembagianzaman 

praaksara 

Jenis-jenis 

manusia purba di 

Indonesia dan 

diluar Indonesia 

 Mengamati 

jenis-jenis manusia 

purba di Indonesia 

dan diluar 

Indonesia  

 Mengidentifik

asi jenis-jenis 

manusia purbadi 

Indonesiadan di luar 

Indonesia 

Asal-usul nenek 

moyang bangsa 

Indonesia 

 Mengamati 

kedatangan dan 

persebaran nenek 

moyang bangsa 

Indonesia di peta 

 Melacakkedat

angan dan persebaran 

nenek moyang bangsa 

Indonesia di Nusantara 

melalui peta dan bukti 
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melalui studi 

pustaka 

arkeologis. 

Kehidupan soaial 

ekonomi, dan 

budaya 

masyarakat 

praaksara di 

Indonesia 

 Membaca 

buku referensi, 

mengamati gambar 

dan diskusi untuk 

menelaah 

kehidupan sosial, 

ekonomi, dan 

budaya masyarakat 

praaksara di Indo. 

 Mendeskripsi

kan perkembangan 

kehidupan sosial, 

ekonomi, dan budaya 

masyarakat praaksara 

di Indonesia. 

Standar kompetensi yang pertama berkaitan dengan linngkungan kehidupan 

manusia. Kompetensi dasarnya dibatasi pada satu hal, yaitu mendeskripsikan 

kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Kemudian kompetensi dasar beberapa 

materi pokok. Materi pokok pasa isi silabus dibatasi pada empat materi yaitu: 

1) Pengertian praaksara dan pembagian zaman praaksara 

2) Jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan di luar Indonesia 

3) Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia 
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4) Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan Budaya masyarakat 

praaksara di Indonesia. 

2. Rencana Pelaksanan Pembelajaran Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Sejarah Kelas VII Semester I 

Berdasarkan isi silabus mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah, 

berikut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Sejarah kelas VII semester I pada Madrasah Tsanawiyah, sebagai berikut 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial Sejara 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu : 4 x 80 menit 

Standar Kompetensi :  

1. Memahami lingkungan kehidupan manusia 

Kompetensi Dasar :  

1.2.Mendeskripsikan kehidupan pada masa Praaksara di Indonesia 

Indikator  : 

 Mendeskripsikan pengertian dan pembagian zaman Praaksara. 

 Mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan di luar Indonesia 

 Melacak kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia di 

Nusantara melalui peta dan bukti arkeologis 
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 Mendeskripsikan perkembangan kehidupan sosial Praaksara ekonomi dan budaya 

masyarakat di Indonesia 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik 

diharapkan mampu 

1. Mendeskripsikan pengertian praaksara dan pembagian zaman Praaksara. 

2. Mengidentifikasikan jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan diluar 

Indonesia 

3. Mendeskripsikan proses kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa 

Indonesia di Nusantara melalui peta dan bukti arkeologis. 

4. Mendeskripsikan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya 

masyarakat Praaksara di Indonesia. 

B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian praaksara dan pembagian zaman praaksara 

2. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan di luar Indonesia 

3. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia 

4. Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan Budaya masyarakat praaksara 

di Indonesia. 

C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah bervariasi 

2. Diskusi 

3. Demonstrasi 
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4. Tanya jawab 

5. Tugas 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 

a. Pendahuluan  

1) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

2) Apersepsi  : guru mengingatkan kembali pelajaran sejarah yang telah 

dipelajari 

3) Motivasi : guru menjelaskan pentingnya mempelajari manusia yang 

hidup pada masa praaksara 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru mengarahkan peserta didik untuk mendiskusikan tentang pengertian 

dan kurun waktu masa praaksara 

2) Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang maksimal 

terdiri atas lima orang 

3) Peserta didik mendiskusikan tentang pengertian praaksara dan pembagian 

zaman praaksara 

4) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

5) Kelompok lain memberi tanggapan (Tanya jawab) 

6) Pada akhir diskusi, peserta didik diberi tugas membuat bagan kronologi 

kurun waktu masa praaksara 
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c. Penutup 

1) Guru memberikan penguatan dari hasil tanya jawab maupun diskusi 

kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. 

2) Guru membimbing peserta didik untuk memberikan refleksi 

3) Guru memberikan tes singkat dan memberikat tugas rumah kepada 

peserta didik untuk membuat bagan kronologi kurun waktu masa 

praaksara di Indonesia. 

2. Pertemuan Ke-2 

a. Pendahuluan  

1) Apersepsi : guru menanyakan materi yang telah lalu  

2) Motivasi : guru menjelaskan perlunya mempelajari jenis-jenis manusia 

purba dan perkembangan kehidupannya. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri atas lima orang. 

2) Guru memberi tugas membaca dan mengamati buku referensi yang 

relevan kepada peserta didik. 

3) Diskusi tentang jenis-jenis manusia purba dan perkembangan 

kehidupannya, baik di Indonesia maupun diluar Indonesia 

4) Hasil diskusi dipresentasikan oleh setiap kelompok dan kelompok lain 

menanggapi 
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c. Penutup 

1) Guru memberikan penguatan dari hasil Tanya jawab dan menyimpulkan 

hasil diskusi kelompok. 

2) Guru membimbing peserta didik untuk memberikan refleksi 

3) Guru memberikan tes singkat dan memberi tugas rumah kepada peserta 

didik 

3. Pertemuan Ke-3 

a. Pendahuluan 

1) Apersepsi : guru memberikan pertanyaan tentang materi terdahulu 

2) Motivasi : guru menunjukkan gambar artefak padamasa Praaksara 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri atas lima orang 

2) Mengarah peserta didik untuk membaca buku referensi dan mengamati 

gambar-gambar manusia purba 

3) Setiap kelompok mendiskusikan tentang jenis-jenis manusia purba dan 

perkembangan kehidupannya, baik di Indonesia maupun diluar Indonesia 

4) Hasil diskusi dipresentasikan olehmasing-masing kelompok dan 

kelompok lain menanggapi. 

c. Penutup  

1) Guru memberikan penguatan dari hasil Tanya jawab dan menyimpulkan 

hasil diskusi kelompok 
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2) Guru membimbing peserta didik untuk memberikan refleksi. 

4. Pertemuan Ke-4 

a. Pendahuluan  

1) Apersepsi : guru memberi pertanyaan dari materi sebelumnya. 

2) Mptivasi : peserta didik diajak menyanyikan lagu nenek moyangku. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri atas limaorang 

2) Diskusi tentang kedatangan nenekmoyang bangsa Indonesia dan 

membuat peta persebaran nenek moyang di Nusantara. 

3) Hasil diskusi sipresentasikan oleh masing-masing kelompok dan 

kelompok lain menanggapi. 

c. Penutup 

1) Guru memberikan penguatan dari hasil Tanya jawab dan menyimpulkan 

hasil diskusi kelompok. 

2) Guru membimbing peserta didik untuk memberikan refleksi. 

3) Guru memberikan tes singkat dan tugas rumah kepada peserta didik untuk 

membuat peta persebaran nenek moyang. 

A. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku Ilmu Pengetahuan SosialSejarah Kelas VII SMP dan MTs 

2. Buku sejarah lainnya yang relevan 

3. Atlas Sejarah 
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4. Foto atau gambar sejarah 

B. Penilaian 

1. Teknik Penilaian  

a. Tes tertulis 

b. Tes penugasan 

2. Bentuk Instrumen 

a. Tes Uraian  

1) Deskripsikan pengertian zaman praaksara! 

2) Deskripsikan kurun waktu zaman praaksara secara kronologis! 

3) Sebutkan jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan luar 

Indonesia! 

4) Deskripsikan proses kedatangan nenkmoyang bangsa Indonesia! 

5) Sebutkan tempat-tempat persebaran nenek moyang bangsa 

Indonesia! 

6) Deskripsikan perkembangan kehidupan manusia purba! 

7) Sebutkan jenis peralatan kehidupan yang digunakan pada masa 

praaksara! 

8) Sebutkan peninggalan-peninggalan kebudayaan pada masa 

praaksara! 

b. Tugas rumah membuat bagan kronologi kurun waktu masa praaksara! 
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Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Jumlah skor Nilai 

1 2 3 4 

1.         

2.        

3.        

Dst.        

 

Keterangan aspek yang dinilai  Skor Maksimum 

1. Kerapian      2 

2. Pewarnaan      2 

3. Akurasi data     4 

4. Ketepatan waktu     2 

Jumlah skor maksimum   10 

Nilai = Jumlah skor 

 

         …………. 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah      Guru Mata Pelajaran 

(  )      (  ) 

NIP.        NIP. 



79 
 

3. Content/Materi Asal-Usul Manusia Perspektif Mata Pelajaran Ilmu 

Pendidikan Sosial Sejarah 

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan, adapun 

isi materi pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial Sejarah adalah sebagai berikut: 

1) Pengertian praaksara dan pembagian zaman praaksara 

2) Jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan di luar Indonesia 

3) Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia 

4) Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan Budaya masyarakat praaksara 

di Indonesia. 

Penulis lebih tertarik pada temuan kandungan materi (Content) Asal-usul 

nenek moyang bangsa Indonesia untuk di analisis. Adapun penjabaran kandungan isi 

kandungan materi (Content) Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu 

sebagai berikut:  

Kandungan materi (Content) Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang 

terdapat dalam buku teks mata pelajaran sejarah, memuat penjelasan kehidupan 

manusia pada masa awal ditentukan oleh kemampuannya dalam mengatasi kesulitan 

alam yang menjadi lingkungannya. Kesulitan itu mereka rasakan ketika harus 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya saat harus mencari makan. Pada tahun 

awal mereka hanya mengambilnya secara langsung dari hutan. Hal ini tentu 

berkaitan dengan keterbatasan akalnya. Semakin sering mereka mengatasi kesulitan 

hidup, maka meningkat pula kemampuan akalnya. Begitulah perkembangan 

kehidupan manusia dari waktu ke waktu. 
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Meningkat penjabaran berikutya, materi (Content) tersebut juga menjelaskan 

kapan terbentuknya kepulauan Indonesia, kemudian membagi umur bumi menjadi 

beberapa zaman, Zaman palaeozoikum, mesozoikum, dan neozoikum. Lanjut 

penemuan manusia Indonesia yang menyebutkan jenis manusiapurba yang berhasil 

ditemukan di Indonesia sebagaiberikut: Pertama, Meganthropus palaeojavanicus, 

Kedua, Pithecanthropus erectus, dan Ketiga, Homo sapiens.
92

 

Terdapat materi persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, adapun isi 

materi tersebut yaitu: 

Walaupun Homo erectus dan Homo Wajakensis pernah tinggal dan hidup di 

Indonesia, tetapi ada yang menduga bahwa keduannya bukan nenek moyang bangsa 

Indonesia. Kedua jenis manusia ini punah dari bumi Nusantara. Demikian pula, nasib 

Australomelanesid yang juga diragukan sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. 

Benarkah? Berdasarkan ciri-ciri fisik bangsa Indonesia, terutamayang tinggal 

dikawasan timur, kita jumpai pewarisan Australomelanesaid, yaitu tinggi,berkulit 

agak gelap, hidung lebih mancung, dan berambut keriting. Ciri-ciri ini pin kadang-

kadang muncul juga pada bangsa Indonesia yang tinggal dikawasan barat. 

Ada beberapa dugaan asal usul bangsa Australomelanesiad sebagai berikut. 

                                                             
92

 Megantropus Palaeojavanicus Bercirikan Besar Rahang Bawahnya Melebihi Rahang 

Gorilla Laki-Laki. Fosilnya Ditemukan Oleh Von Konigswald Di Pucangan Tahun 1936-1941. (Mega 

Berarti Besar Dan Anthropus Berarti Manusia).  Pithecanthropus Erectus Bercirikan Tinggi Badanya 

Kira-Kira 165-180 Cm, Tubuh Dan Badanya Tegap Gerahamnya Besar, Rahangnya Kuat, Tonjolan 

Kening Tebal, Dan Berhidung Besar, Fosilnya Ditemukan Oelh Eugene Dubois  Di Trinil, Ngawi, 

Jawa Timur Tahun 1890-An. (Phitekos Berarti Kera Dan Antrhropus Berarti Manusia). Homo Sapiens 

Fosil Ini Ditemukan Oleh Von Rietschoten Pada Tahun 1889, Didesa Wajak, Campur Darat,Tulung 

Agung, Jawa Timur, (Homo Berarti Manusia Dan Sapiens Berarti Cerdas). Lihat Endar 

Wismulyani.dkk, Ibid, h.  4-5 
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a. Keturunan langsung dari HomoWajakensis. Dugaan ini didasarkan atas 

pewarisan ciri-ciri fisik ragawi. Jadi, Australomelanesaid adalah bangsa asli 

Nusantara 

b. Keturunan proto australoid yang berpindah dari sekitar laut tengah dan pernah 

tinggal di india sebelum hadirnya bangsa dravida. Namun, sebagian dari mereka 

kemudian terdesak ke pegunungan menjadikasta rendah dan sebagian lagi 

bergeser ke timur termasuk ke Nusantara. Bahkan, ada juga yang sampai benua 

Australia. Persamaan ciri ragawi dan bahasa mendasari dugaan ini. Jadi, bangsa 

ini bukan asli Nusantara. 

Dengan demikian, yang berhak ditunjuk sebagai nenek moyang bangsa 

Indonesia sebaiknya jangan hanya bangsa melayu Austronesia, tetapi juga bangsa 

Autralomelanesaid, walaupun sumbangannya lebih kecil. Tidak diragukan bahwa 

nenek moyang bangsa Indonesia yang bersuku-suku ini adalah bangsa Melayu 

Austronesia. 

Sementara itu pada sub judul perkembangan masyarakat Indonesia pada masa 

awal, diterangkan bahwa menurut beberapa ahli, penduduk asli pertama pulau jawa 

atau yang dikenal dengan Homo Sapiens mungkin mirip dengan suku Aborigin di 

Australia yang berasal dari Indonesia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Mereka ini 

disebut dengan Australoid yang kemudian tersingkir oleh pendatang dari asia 

tenggara yang telah memiliki kebudayaan lebih maju dan mampu beradaptasi lebih 

baik sebagai pemburu. Keturunan manusia jenisini sudah tidak ditemukan dijawa, 
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tatapi saat ini bisa ditemukan sebagai suku anak dalam atau di Sumatra bagian 

tengah dan Indonesia bagian timur. 

Dalam perkembangan selanjutnya, sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun lalu, 

datanglah arus pendatang yang dikenal dengan proto malays ke pulau jawa. 

Keturunan mereka masih bisa ditemukan di kepulauan mentawai, Sumatra barat,  

tengger dijawa timur, dayak di Kalimantan, dan Sasak di Lombok. Gelombang 

berikutnya berasal dari Austronesia atau Deutro-malays yang berasal dari Taiwan 

dan cina selatan. Mereka dating melalui laut ke pulau jawa sekitar 1.000 sampai 

dengan 3.000 tahun lalu. Keturunannya sampai sekarang masih bisa ditemukan di 

Indonesia bagian barat dengan keahlian bercocok tanam padi, pengairan, membuat 

barang tembikar atau barang pecah belah dan kerajinan dari batu. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Studi Kritik Teori Evolusi Charles dalam Perspektif Pendidikan Islam 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, bab II pasal 4 menyatakan bahwa 

pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Tauhid) dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, kepribadian 

yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.
93

 Dalam wujud operasionalnya disekolah atau madrasah, tujuan ini 

harus diwujudkan salah satunya melalui keberadaan buku teks yang mengandung 

nilai-nilai keimanan dan keislaman. 

Dalam buku karangan Akhmad Alim memandang Ilmu pengetahuan bukan 

sesuatu yang bebas nilai (free value) melainkan syarat nilai (Value laden) yang 

besumber dari cara pandang orang atau masyarakat yang ada. Melalui upaya 

Islamisasi Ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang 

sebenarnya, sehingga menambah keimanannya kepada Allah, dan dengan Islamisasi 

tersebut akan terlahirnya keimanan, kebaikan, keadilan, dan kekuatan iman.
94

 

Sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian 

terhadap buku-buku teks pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah kelas VII pada 
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 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

94
 Akhmad Alim, Islamisasi Ilmu Pendidikan: Menjawab Problematika Krisis Pendidikan 

kontemporer, (Bogor: Pusat Kajian Islam Universitas Ibn Khaldun, 2014), Cet. 1, h. 67 
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SMP/MTs yang telah ditetapkan BNSP, dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

buku teks tersebut memasukan unsur-unsur keislaman. Buku yang dimaksud yaitu:  

Buku Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah yang disusun oleh Endar Wismulyani 

dan Nur Siwi Ismawati yang diterbitkan oleh Cempaka Putih tahun 2006. Buku ini 

telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat untuk digunakan 

sebagai buku teks pelajaran ekonomi dalam proses pembelajaran di SMP/MTs kelas 

VII. Penetapan ini melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 

Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 23 Tahun 2006. Dengan penetapan dimaksud, maka buku ini resmi menjadi 

buku teks standar pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah kelas VII pada  

SMP/MTs diseluruh Indonesia; 

B. Materi Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah Bernuansa Islam 

Analisis terhadap buku teks pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu: 

Pertama, Melakukan analisis terhadap Isi silabus Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Sejarah Kelas VII semester I pada SMP/MTs, yakni pada Model 

silabus pelajaran buku tersebut. 

Kedua, Melakukan analisis terhadap kandungan materi (content) pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah kelas VII semester I pada SMP/MTs, yakni pada 

kalimat-kalimat dalam buku tersebut. 
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1. Analisis Isi Silabus 

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu dan sebagai modal 

mempersiapkan tuntutan masa yang akan menghadapi tantangan berat karena 

kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena 

itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Mata pelajaran IPS pada jenjang tingkat pendidikan  menengah, diberikan 

kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Tujuan mata pelajaran IPS diatas seharusnya dapat merefleksikan nilai-nilai 

Islam untuk dapat ditanamkan dalam diri siswa melalui pelajaran Sejarah. Oleh 

sebab itu analisis penulis terhadap tujuan diatas dapat pula dirumuskan sebagai 

berikut: 
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1. Nilai Keyakinan Kepada Allah SWT (Tauhid), diman Allah SWT sebagai 

pengatur kehidupan dan pemberi rizki. Oleh sebab itu disamping berusaha 

untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan cara-cara Islami yaitu diiringi 

dengan berdo‟a. 

2. Nilai pengetahuan yang bermanfaat, yakni membekali peserta didik agar 

menjadi sejahrawan yang Islami, sebagai bekal untuk menjalani kehidupan 

sehari-hari. 

3. Nilai Kemanusiaan (Akhlak), yakni menjadikan peserta didik yang arif, 

bijaksana, mau berbagi dengan sesama. 

Sementara ruang lingkup mata pelajaran IPS Sejarah  pada jenjang SMP/MTs 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Manusia, tempat, dan lingkungan 

2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

3. Sistem sosial dan budaya 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.
95

 

2. Analisis Standar Kompetensi (SK) Dan Kompetensi Dasar (KD) Mata 

Pelajaran Sejarah kelas VII 

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, BSNP menyusun Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Sejarah pada Peserta didik MTs guna dijadikan acuan dalam pengembangan 
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  Endar Wismulyani, Nur Siwi Ismawati, Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah, (Klaten: Cempaka 

Putih, 2006), h. iii 



87 
 

kurikulum satuan pendidikan. Adapun SK dan KD mata pelajaran sejarah sebagai 

berikut:  

Standar kompetensi yang pertama berkaitan dengan linngkungan kehidupan 

manusia. Kompetensi dasarnya dibatasi pada satu hal, yaitu mendeskripsikan 

kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Kemudian kompetensi dasar beberapa 

materi pokok. Materi pokok pasa isi silabus dibatasi pada empat materi yaitu: 

1. Pengertian pra-aksara dan pembagian zaman praaksara 

2. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan di luar Indonesia 

3. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia 

4. Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan Budaya masyarakat praaksara 

di Indonesia. 

Dari Standar Kompetensi  dan Kompetensi dasar pertama tersebut, hasil 

analisis penulis menunjukan tidak ada indikasi penamaan nilai-nilai keislaman atau 

penamaan nilai tauhid atau aqidah di dalam SK dan KD dimaksud, padahal 

sesungguhnya ketika kita berbicara  asal-usul manusia atau nenek moyang, nilai-nilai 

Islam harus dijadikan rujukannya. 

1. Analisis Content/Materi Asal-Usul Manusia Perspektif Mata Pelajaran Ilmu 

Pendidikan Sosial Sejarah 

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan, adapun 

isi materi pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial Sejarah adalah sebagai berikut: 

1. Pengertian pra-aksara dan pembagian zaman praaksara 

2. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan di luar Indonesia 
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3. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia 

4. Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan Budaya masyarakat praaksara 

di Indonesia. 

Penulis lebih tertarik pada temuan kandungan materi (Content) Asal-usul 

nenek moyang bangsa Indonesia untuk di analisis. Adapun penjabaran kandungan 

isi kandungan materi (Content) Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu 

sebagai berikut:  

Kandungan materi (Content) Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang 

terdapat dalam buku teks mata pelajaran sejarah, memuat penjelasan kehidupan 

manusia pada masa awal ditentukan oleh kemampuannya dalam mengatasi kesulitan 

alam yang menjadi lingkungannya. Kesulitan itu mereka rasakan ketika harus 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya saat harus mencari makan. Pada tahun 

awal mereka hanya mengambilnya secara langsung dari hutan. Hal ini tentu 

berkaitan dengan keterbatasan akalnya. Semakin sering mereka mengatasi kesulitan 

hidup, maka meningkat pula kemampuan akalnya. Begitulah perkembangan 

kehidupan manusia dari waktu ke waktu. 

Meningkat penjabaran berikutya, materi (Content) tersebut juga menjelaskan 

kapan terbentuknya kepulauan Indonesia, kemudian membagi umur bumi menjadi 

beberapa zaman, Zaman Palaeozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Lanjut 

penemuan manusia Indonesia yang menyebutkan jenis manusia purba yang berhasil 



89 
 

ditemukan di Indonesia sebagaiberikut: Pertama, Meganthropus palaeojavanicus, 

Kedua, Pithecanthropus erectus, dan Ketiga, Homo sapiens.
96

 

Terdapat materi persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, adapun isi 

materi tersebut yaitu: 

Walaupun Homo erectus dan Homo Wajakensis pernah tinggal dan hidup di 

Indonesia, tetapi ada yang menduga bahwa keduannya bukan nenek moyang bangsa 

Indonesia. Kedua jenis manusia ini punah dari bumi Nusantara. Demikian pula, 

nasib Australomelanesid yang juga diragukan sebagai nenek moyang bangsa 

Indonesia. Benarkah? Berdasarkan ciri-ciri fisik bangsa Indonesia, terutamayang 

tinggal dikawasan timur, kita jumpai pewarisan Australomelanesaid, yaitu 

tinggi,berkulit agak gelap, hidung lebih mancung, dan berambut keriting. Ciri-ciri 

ini pin kadang-kadang muncul juga pada bangsa Indonesia yang tinggal dikawasan 

barat. 

Ada beberapa dugaan asal usul bangsa Australomelanesiad sebagai berikut. 

a. Keturunan langsung dari HomoWajakensis. Dugaan ini didasarkan atas 

pewarisan ciri-ciri fisik ragawi. Jadi, Australomelanesaid adalah bangsa asli 

Nusantara 
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 Megantropus Palaeojavanicus Bercirikan Besar Rahang Bawahnya Melebihi Rahang 

Gorilla Laki-Laki. Fosilnya Ditemukan Oleh Von Konigswald Di Pucangan Tahun 1936-1941. (Mega 
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b. Keturunan Proto Australoid yang berpindah dari sekitar laut tengah dan pernah 

tinggal di india sebelum hadirnya bangsa dravida. Namun, sebagian dari mereka 

kemudian terdesak ke pegunungan menjadikasta rendah dan sebagian lagi 

bergeser ke timur termasuk ke Nusantara. Bahkan, ada juga yang sampai benua 

Australia. Persamaan ciri ragawi dan bahasa mendasari dugaan ini. Jadi, bangsa 

ini bukan asli Nusantara. 

Dengan demikian, yang berhak ditunjuk sebagai nenek moyang bangsa 

Indonesia sebaiknya jangan hanya bangsa melayu Austronesia, tetapi juga bangsa 

Autralomelanesaid, walaupun sumbangannya lebih kecil. Tidak diragukan bahwa 

nenek moyang bangsa Indonesia yang bersuku-suku ini adalah bangsa Melayu 

Austronesia. 

Sementara itu pada sub judul perkembangan masyarakat Indonesia pada masa 

awal, diterangkan bahwa menurut beberapa ahli, penduduk asli pertama pulau jawa 

atau yang dikenal dengan Homo Sapiens mungkin mirip dengan suku Aborigin di 

Australia yang berasal dari Indonesia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Mereka ini 

disebut dengan Australoid yang kemudian tersingkir oleh pendatang dari asia 

tenggara yang telah memiliki kebudayaan lebih maju dan mampu beradaptasi lebih 

baik sebagai pemburu. Keturunan manusia jenisini sudah tidak ditemukan dijawa, 

tatapi saat ini bisa ditemukan sebagai suku anak dalam atau di Sumatra bagian 

tengah dan Indonesia bagian timur. 

Setelah penulis amati dari silabus buku yang diteliti pada kata pengantar serta 

tujuan pembelajaran, maka menurut penulis perlu memasukan nilai-nilai Islam di 
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dalalamnya, agar para peserta didik memahami bahwa pelajaran sejarah tidak bisa 

dilepaskan dari nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits, 

sehingga pada akhirnya membentuk karakter Islami Bagi Peserta didik itu sendiri. 

Dari hasil temuan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh gambaran data 

yang menunjukan bahwa pada buku teks pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah 

telah mengajarkan materi-materi dan teori-teori yang tidak mengandung nilai-nilai 

keislaman yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits terkait materi tauhid atau 

aqidah. Malah mengajarkan materi-materi yang menyimpang terkait asal usul nenek 

moyang orang Indonesia berasal dari manusia purba yang mereka sebut dengan nama 

Homo Erectus atau ). Pithecanthropus Erectus (Manusia Kera). Yang bila mana 

dilihat dari sudut pandang pendidikan Islam teori ini mengandung virus yang dapat 

menyesatkan peserta didik dalam memahami teori asal-usul dilahirkannya manusia 

dalam agama Islam khususnya pendidikan Al-Qur‟an dan Hadits di Madrasah. 

Adapun perlunya Islamisasi Isi materi (Content) Ilmu Pengetahuan Sosial 

Sejarah terutama materi Asal-usul manusia yang dijelaskan menggunakan teori yang 

mengandung nilai-nilai sekuler dirubah dengan dijelaskan menggunakan  teori yang 

mengandung nilai-nilai Islami yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits. 

Agama Islam mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan 

berisis ajaran yang membimbing umat manusia menuju kebahagiaan dan 

kesejahteraan, dapat diketahui melalui dasar-dasar dan undang-undang melalaui Al-

Qur‟an. Hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang 
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aqidah, pokok-pokok akhlak, dan perbuatan, dapat kita temukan sumbernya yang 

asli.  

Firman Allah SWT dalam Al-Quran : 

                                   

                             

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)
97

 

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir QS.An-Nahl ayat 89 yaitu, Allah Ta‟ala 

menyapa hamba dan rasulnya, Muhammad SAW.,”Dan pada hari kami 

membangkitkan pada tiap-tiap umat seorang seksi atas mereka dari diri mereka 

sendiri, kami datangkan kamu menjadi saksi atas merek,” yakni atas umatmu. 

Maksudnya, ingatlah hari itu, kengeriannya, dan kemuliaan yang besar serta 

kedudukan yang tinggi yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ayat ini senada 

dengan ayat pada permulaan surat An-Nisa‟ yang dibacakan oleh Abdullah bin 
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Mas‟ud kepada Rasulullah. Tatkala Abdullah sampai pada,” maka bagaimanakah 

(halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap 

umat dan kami menampilkan kamu sebagai saksi atas mereka itu,” (An-Nisa‟ : 41) 

maka Rasulullah SAW. Bersabda, “Cukup!” Ibnu Mas‟ud berkata, “aku melirik 

beliau. Tampaklah air matanya berlinang.” 

Selanjutnya dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala 

sesuatu. “Ibnu Mas‟ud berkata, “segala ilmu dan segala hal telah dijelaskan kepada 

kami di dalam Al-Qur‟an ini.” Al-Qur‟an mencakup segala ilmu yang bermanfaat 

berupa kisah masa lalu, pengetahuan tentang apa yang akan terjadi, segala yang 

dihalalkan, dan yang diharamkan. “sebagian petunjuk” bagi kalbu, “rahmat dan kabar 

gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” Maksud ayat “dan Allah Maha tahu” 

ialah bahwa kewajibanmu adalah menyampaikan Al-Kitab yang diturunkan 

kepadamu. Allah akan menanyakan kepadamu tentang halite pada hari kiamat, 

sebagaimana firman-nya, “Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat 

yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya kami akan menannyai 

pula rasul-rasul.” (Al-A‟raaf : 6).
98

 

Berikut ini penerapan hukum-hukum Allah SWT melalui Islamisasi terkhusus 

pada materi buku teks pelajaran Sejarah kelas VII pada Madrasah Tsanawiyah : 

Islamisasi Materi Bab 1 tentang  memahami lingkungan kehidupan manusia. 

Kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam silabus mata pelajaran sejarah kelas 
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VII MTs yakni diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan kehidupan pada 

masa pra-aksara di Indonesia. Pada kompetensi dasar pada bab ini terdapat materi 

pokok yaitu Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia,  

Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, membahas tentang asal-usul 

nenek moyang bangsa Indonesia tidak berbeda dengan membahas tentang asal-usul 

manusia  pada umumnya. Kemudian dari analisis data yang peneliti lakukan, 

diperoleh gambaran data yang menjunjukan bahwa pada buku teks mata pelajaran 

sejarah kelas VII MTs pada bab asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia atau 

tentang asal-usul manusia  belum mengajarkan materi dan teori-teori yang Islami. 

Maka pada materi tersebut harus atau perlu menggunakan nilai-nilai Islam dalam hal 

materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia atau asal-usul manusia : 

Al-Qur‟an sebagai kitab suci agama Islam menyebutkan beberapa proses 

kejadian manusia yang lebih rinci dan jelas. Tiga Kejadian dan Asal-usul Manusia 

Menurut Islam Al-Quran menjelaskan beberapa tahapan dalam proses kejadian dan 

asal-usul manusia secara rinci. Ketiga tahapan tersebut antara lain kejadian dan asal 

usul manusia pertama, kedua, dan ketiga. Berikut ini penjelasan dari masing-masing 

tahapan tersebut.  

Kejadian dan asal-usul manusia pertama yang berarti pula proses penciptaan 

Adam diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang 

kering yang kemudian ditupkan ruh ke dalamnya sehingga ia hidup.  Kedua Allah 

menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia, 

Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya yang 
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diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Kejadian dan asal usul manusia 

ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam dan Siti 

Hawa (Kecuali Isa AS.)
 99

 Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah S.W.T 

berikut:  

                        

                                

          
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan 

daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa : 1).”
100

  

Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Qur‟an ternyata setelah 

dewasa ini dapat dipertanggung jawabkan secara medis. Dalam Al-Qur‟an, asal-usul 

manusia secara biologi dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini:  
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"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) 

dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal 

darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging 

itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan 

daging. Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 

Sucilah Allah , Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al Mu‟minuun : 12-14).
101

 

Selanjutnya kejadian atau proses penciptaan manusia juga diterangkan dalam 

hadits yaitu “Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas‟ud radhiallahu‟anhu, dia 

berkata, Rasulullah SAW terlah bersabda kepada kami, dan beliau Shallahu „alaihi 

wa sallam adalah orang yang benar (ucapanya) dan dibenarkan, “ Sesungguhnya 

(materi) penciptaan salah seorang dari kalian (manusia) dikumpulkan (oleh Allah 

S.W.T) dalam Rahim ibunya selama empat puluh hari, berupa nutfah (air mani laki-

laki dan wanita yang telah bercampur), kemudian nutfah tersebut (berubah) menjadi 

„alaqah (segumpal darah beku yang menempel pada rahim) selama empat puluh 

hari (berikutnya), kemudian „alaqah tersebut hari (berubah) menjadi mudgah 

(segumpal daging) selama empat puluh hari (berikutnya), lalu diutus padanya 
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malaikat yang kemudian meniupkan ruh padanya, dan malaikat itu diperintahkan 

untuk menuliskan empat kalimat (ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T 

baginya, yaitu): rezeki, ajal, amal, perbuatan dan (apakah kemudian hari dia 

termasuk) orang yang celaka (masuk neraka) atau orang yang bahagia (masuk 

surga). Maka demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia, 

sungguh salah seorang dari kamu benar-benar ada yang beramal dengan amalan 

orang-orang yang akan masuk surga, sampai-sampai jarak yang memisahkan antara 

dirinya dan surga hanya (tinggal) satu hasta (sangat dekat sekali), akan tetapi 

ketentuan (yang telah Allah S.W.T tetapkan baginya) mendahuluinya, maka (diakhir 

hidupnya), dia melakukan perbuatan orang-orang yang akan masuk neraka 

(maksiat), sehingga dia pun masuk neraka. Dan (sebaliknya) sungguh salah seorang 

dari kamu benar-benar ada yang melakukan perbuatan orang-orang yang akan 

masuk neraka, sampai-sampai jarak yang memisahkan antara dirinya dan neraka 

hanya (tinggal) satu hasta (sangat dekat sekali), akan tetapi ketentuan (yang telah 

Allah S.W.T tetapkan baginya) telah mendahuluinya, maka (di akhir hidupnya) dia 

melakukan amalan orang-orang yang akan masuk surga, sehingga dia pun masuk 

surga.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).
102

 

Adapun konsep Harun Yahya terkait Asal Usul Manusia sebagai berikut, 

Harun Yahya mengajukan usul untuk menggantikan teori evolusi Darwin. Teori 

Harun Yahya berhak menerima pertimbangan serius dari kalangan ilmuwan biologi. 
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Teori ini menjelaskan berbagai penemuan dalam biologi dengan lebih baik daripada 

kerangka penjelasan evolusi yang sekarang berlaku. 

Harun Yahya menjelaskan kajiannya melalui buku Keruntuhan Teori Evolusi 

yang berisi: (a) Jenis-jenis makhluk hidup tak bisa berubah. Tidak mungkin terjadi 

perubahan dari satu bentuk makhluk hidup ke bentuk lainnya, misalnya dari ikan 

menjadi amfibi dan reptil, reptil ke burung, atau mamalia darat ke paus. (b) Tiap 

jenis makhluk hidup tidak bekerabat satu sama lain dan diturunkan dari leluhur yang 

sama. Masing-masing merupakan hasil dari suatu tindakan penciptaan tersendiri. (c) 

Seleksi alam sebagaimana ditemukan Darwin adalah kaidah yang berlaku di alam, 

namun tidak pernah menghasilkan spesies baru. (d) Tidak ada mutasi yang 

memberikan keuntungan berupa peningkatan kelestarian makhluk hidup. Selain itu, 

mutasi tak menambah kandungan informasi dalam materi genetis makhluk hidup. (e) 

Catatan fosil tak menunjukkan adanya bentuk transisional, serta menunjukkan 

penciptaan tiap kelompok makhluk hidup secara terpisah. (f) Abiogenesis 

(kemunculan makhluk hidup dari materi tak-hidup) tak mungkin terjadi. (g) 

Kerumitan dan kesempurnaan yang ditemukan pada tubuh dan DNA makhluk hidup 

tak timbul karena kebetulan, namun merupakan bukti bahwa ada yang merancang 

kerumitan tersebut. (h) Materi dan persepsi kita adalah ilusi; yang nyata adalah 

Allah, yang meliputi segalanya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan proses dan analisis serta pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa isi materi atau content tentang asal-usul manusia pada buku teks 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah tidak memiliki unsur nilai-nilai 

keislaman, nilai keimanan dan nilai ketakwaan sebagaimana yang diamanatkan oleh 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008. Didalam perarturan 

dimaksud disebutkan bahwa setisp buku teks harus memiliki peran serta penanaman 

nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. 

Asal-usul manusia menurut teori evolusi Charles Darwin bahwa semua 

bentuk hidup dan jenis mahkluk yang kini ada di dunia, dengan dipengaruhi oleh 

berbagai macam proses alamiah, berevolusi (berkembang sangat lambat) dari 

bentuk-bentuk yang sangat sederhana (yaitu mahkluk-mahkluk satu sel) menjadi 

beberapa jenis baru yang lebih kompleks. Mahkluk-mahkluk jenis baru itu masing-

masing berevolusi juga, menjadi jenis-jenis baru yang bertambah kompleks lagi. Dan 

demikian seterusnya, hingga dalam jangka waktu beratus-ratus juta tahun, terjadilah 

jenis-jenis makhluk yang paling kompleks, seperti kera dan manusia., dinyatakan 

bahwa terdapat beberapa bentuk peralihan antara manusia modern dan nenek 

moyangnya yang ditetapkan menjadi empat kelompok dasar sebagai berikut: (a) 

Australophithecines (berbagai bentuk yang termasuk dalam genus Australophitecus), 

(b) Homo habilis, (c) Homo erectus, (d) Homo sapiens. 
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Dari teori tersebut, bahwa pembahasan tentang sejarah manusia, tidak ada 

sama sekali rujukan wahyu Allah yang dilandaskan pada ajaran agama Islam terkait 

tentang Asal-Usul manusia. Semua pembahasan hanya berlandaskan empirisisme 

dan rasionalisme. 

Perlu di ingat dalam perspektif pendidikan Islam menerangkan  bahwa agama 

berbeda dalam tingkat eksistensial dan transendental (soal pembuktian empiris). 

Dengan kata lain, agama dan sains memilki otonomi masing-masing. Itu berarti 

keyakinan keagamaan tidak rasional. Perasaan keyakinan terhadap tuhan yang maha 

esa itu tetap dapat dijelaskan secara rasional. Singkatnya, agama dan sains (ilmu 

pengetahuan) tidak perlu di campuradukkan.” Cara pandang terhadap agama dan 

sains semacam itu jelas-jelas bersifat sekuler. Cara berpikir semacam ini juga 

merupakan kesalahan epistemologi yang memisahkan panca indera dan akal sebagai 

sumber ilmu. 

Dalam Al-Qur‟an sebagai kitab suci agama Islam menyebutkan beberapa 

proses kejadian manusia yang lebih rinci dan jelas. Tiga Kejadian dan Asal-usul 

Manusia Menurut Islam Al-Quran menjelaskan beberapa tahapan dalam proses 

kejadian dan asal-usul manusia secara rinci. Ketiga tahapan tersebut antara lain 

kejadian dan asal usul manusia pertama, kedua, dan ketiga. Berikut ini penjelasan 

dari masing-masing tahapan tersebut.  

Kejadian dan asal-usul manusia pertama yang berarti pula proses penciptaan 

Adam diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang 

kering yang kemudian ditupkan ruh ke dalamnya sehingga ia hidup.  Kedua Allah 
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menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia, 

Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya yang 

diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Kejadian dan asal usul manusia 

ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam dan Siti 

Hawa (Kecuali Isa AS.)
 
Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah S.W.T 

dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 1. 

Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Qur,an ternyata 

dipertanggung jawabkan secara medis. Dalam Al-Qur‟an, asal-usul manusia secara 

biologi dijelaskan dalam firman Allah S.W.T QS. Al Mu‟minuun : 12-14, 

selanjutnya dalam Hadits juga diterangkan bahwa “Sesungguhnya (materi) 

penciptaan salah seorang dari kalian (manusia) dikumpulkan (oleh Allah S.W.T) 

dalam Rahim ibunya selama empat puluh hari, berupa nutfah (air mani laki-laki dan 

wanita yang telah bercampur), kemudian nutfah tersebut (berubah) menjadi „alaqah 

(segumpal darah beku yang menempel pada rahim) selama empat puluh hari 

(berikutnya), kemudian „alaqah tersebut hari (berubah) menjadi mudgah (segumpal 

daging) selama empat puluh hari (berikutnya), lalu diutus padanya” (Hadits riwayat 

al-Bukhari dan Muslim). 

B. Saran  

Sebagaimana termaktub dalam falsafah Negara kita, yaitu Pancasila, bahwa 

sifat dasar bangsa Indonesia adalah ber Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keyakinan 

kepada Tuhan merupakan basis utama dalam pendidikan karakter dan adab. Dan 

penulis berkeyakinan bahwa pendidikan karakter dan adab yang paling baik adalah 
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yang dibentuk berdasarkan keyakinan kepada Allah SWT yang diwujudkan dalam 

penerapan ajaran-ajarannya. Sebaliknya dengan pendidikan yang bersifat sekuler atau 

tidak didasarkan pada keyakinan kepada Allah SWT, merupakan pendidikan yang 

tidak memiliki landasan yang kokoh diNegara ini, dan tidak akan berdampak positif 

dalam perkembangan generasi bangsa. Oleh sebab itu mengingat pentingnya 

pendidikan karakter adab, maka hendaknya semua materi pelajaran dimadrasah 

dikaitkan dengan nii-nilai Islam, terutama mata pelajaran sejarah agar para peserta 

didik tidak terjebak dengan pemahaman yang keliru. 

Oleh karena itu untuk menananmkan nilai-nilai kebenaran yang hakiki, yang 

datang dari Allah SWT melalui firmannya dan Hadits Rasulnya, maka penulis 

menyarankan agar buku-buku teks mata pelajaran sejarah yang sedang digunakan saat 

ini terutama di Madraah Tsanawiyah harus dievaluasi dan dikembangkan lagi, 

sehingga didalamnya terkandung aspek nlai-nilai Islam. Sehingga sumber ilmu 

pengetahuan yang digunakan dalam pembelajaran tidak mengandung unsur nilai-nilai 

sekuler. 
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