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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengrtian Pendidikan Islam 

Untuk mengetahui arti Pendidikan Islam, malaka telebih dahulu perlu 

diartikan apa pendidikan itu. Istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia, berasal 

dari kata “ didik”, dengan memberinya awalan  “pe-“ dan akhiran “an-” artinya 

sifat dari perbuatan membina atau melatih atau mengajar dan mendidik itu 

sendiri, oleh karena itu, pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, 

pengajaran, dan semuahal yang merupakan bagian dari usaha manusia untuk 

meningkatkan kecerdasan dan keterampilannya.
1
 Istilah Pendidikan pada 

umlanya berasal dari bahasa yunani yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan 

yang di berikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemah kedalam bahasa 

Inggris dengan “eduction” yang berati  pengembangan atau bimbingan. 

Istilah pedidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term 

al-tarbiyah, al-ta‟dib, dan al-ta‟lim. Dari ketiga istilah tersebut term yang 

popular digunakan dalam pendidikan Islam adalah term al-tarbiyah. Penggunaan 

istilah al-Tarbiyah berasal dari kata rabb. Walaupun kata ini memiliki kata 

banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, 

berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau 

                                                             
1
 Hasan Basri, filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 53.  
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eksistensinya. Dalam konteks yang luas, pengertian Pendidikan  Islam yang 

dikandung dalam term al-tarbiyah terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu: 

(1). Memelihara dan menjaga fitrah peserta didik menjelang dewasa (baligh). 

(2). Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. (3). Mengarahkan 

seluruh fitrah menuju kesempurnaan. (4). Melaksanakan pendidikan secara 

bertahap. 

Pendidikan secara terminologis dapat diartikan sebagai pembinaan, 

pembentukan, pengetahuan, pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada 

semua peserta didik secara formal maupun non formal dengan tujuan 

membentuk peserta didik yang cerdas, berkepribadian, memiliki keterampilan 

atau keahlian tertentu sebagai bekal dalam kehidupannya bermasyarakat. Jika 

dikaitkan dengan Islam, maka pendidikan Islam dapat diartikan sebagai 

pendidikan yang bercorakkan dan berlandaskan wawasan keislaman. Sementara 

itu hasil seminar Pendidikan Islam seluruh Indonesia tahun 1960, memberikan 

pengertian Pendidikan Islam sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani 

dan rohani menurut agama Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, 

melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Sejalan 

dengan pengertian di atas, pemikiran para tokoh Pendidikan Islam turut 

mewarnai pengertian Pendidikan Islam, diantaranya:  

Menurut Burlian Somad Pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

bertujuan membentuk tujuan individu menjadi makhluk yang bercorak dari, 
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berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya adalah 

mewujudkan pendidikan itu, yaitu ajaran Allah. Menurut Muhammad Fadhil al-

Jamaliy mendefinisikan Pendidikan Islam sebagai upaya pengembangan, 

mendorong serta mengajak peseta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan 

nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia.
2
 Menurut Haidar Putra Daulay 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi 

muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang 

berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuh suburkan hubungan yang 

harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, mausia dan alam semesta.
3
 

Menurut H.M. Arifin Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan 

rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya ajaran Islam. 
4
 

Menurut Ahmad D. Marimba sebagiamana dikutib oleh Djamaluddin dan adbullah 

Aly pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-

hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-

ukuran Islam dengan pengertian lain, seringkali beliau menyatakan kepribadian 

utama dengan istilah kepribadian muslim yaitu kepribadian yang mempunyai 

nilai-nilai agama Islam, memilih, dan memutuskan serta berbutat berdasrkan 

                                                             
2 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Isalm Pendekatan Histiris, Toritis dan Praktis (Jakarta: 

Ciputat Pers, 2002), 31.  
3Haidar Putra Daulay, pemberdayaan pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2009), 6.  
4 H.M. Arifin,  Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) 29.  
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nili-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5
 Menurut 

Yusuf al-Qadhawi pendidikan Islam adalah suatu pendidikan manusia 

seutuhnya, akal, dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akal dan keterampilannya. 

Karena itu, pendidikan Islam menyiapakan manusia untuk hidup baik dalam 

keadaan damai dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala 

kebaikan dan kejahtannya, manis dan pahitnya. Menurut al-Syaibaniy 

sebagiamana dikutib oleh Al-Rasyidin dan Samsul nizar Pendidikan Islam 

adalah proses mengubah tingkahlaku individu peserta didik pada kehidupan 

pribadi, mastarakat dan alam sekitarnya, proses terasebut dilakukan dengan cara 

pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi diantara 

sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
6
  

Dari pendapat tokoh pendidikan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu 

Pendidikan Islam adalah upaya mebimbing, mengarahkan, dan membina peserta 

didik yang dilaksanakan secara sadar dan terencana agar terbina sutu 

kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan mendapatkan 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya 

 

 

 

                                                             
5
 Djamaluddin dan Adbullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam ( CV Pustaka setia, 1998), 

9.  
6 Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 31.   
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B. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan secara terminologis adalah perbuatan yang diarahkan kepada suatu 

saran khusus.7 Maka pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang 

berproses melalui tahab-tahab dan tingkatan-tingkatan, tujuan yang bertabab dan 

bertingkatan. Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai 

tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk 

Allah Swt., agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang 

berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya. Tujuan pendidikan bukanlah suatau 

benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi pendidikan merupakan suatu 

keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek 

kehidupan seperti yang di ungkapakn oleh Al-Ghazali menyebutkan bahwa 

tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk manusia menjadi Insan paripurna, 

baik didunia maupun di akhirat.8 

Jika kita melihat kembali pengertian Pendidikan Islam, akan terlihat dengan 

jelas satu yang di harapkan terwujut setelah orang mengalami Pendidikan Islam 

secara keseluruhan sesuai dengan firman Allah Swt., dalam surat Ali Imran ayat 

104 yaitu:       

   
   

                                                             
7 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta selatan: Ciputat 

Pers, 2002), 70.  
8 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoritis-Praktis Dan Aplikatif-Normatif (Jakarta: 

Amzah, 2013), 37.  
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Artinya:  

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali 
Imran: 104)9

  

 

Dari ayat diatas cukup jelas tujuan Pendidikan Islam yaitu menjadikan  

kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil, dengan pola 

takwa kepada Allah Swt., insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, 

dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwa kepada 

Allah Swt., serta menjadi hamba Allah yang bertakwa dan berkpribadian yang 

mulia serta sehat jamani dan rohani.
10

 

Ini berarti mengandung maksut bahwa Pendidikan Islam ini meng hasilkan 

manusia berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya serta senang dan gemar 

mengamalkan dan mengembangkan ajaran  Islam dalam berhubungan dengan 

Allah dan dengan manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin 

meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup didunia dan di akhirat.  

Dari tujuan pendidika Islam tersebut dapat disimulkan menjadi tiga yaitu tujuan 

umum, tujuan khusus dan tujuan akhir yaitu:   

a. Tujuan Umum 

                                                             
9
 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, 165.  

10 Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhidiyat, Ilmu pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2009), 147.   
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Tujuan umum adalah tujuan yang ingin dicapai seseorang atau kelompok 

orang yang maumelakukan kegiatan.11 Tujuan sangatlah penting untuk 

mengetahui sejauh mana proses pendidikan itu sudah dicapai atau belum. 

Menurut Zakiah Derajad bahwa tujuan Pendidikan Islam secara umum yaitu 

membentuk kepribadia seorang yang membutnya menjadi insan kamil  

dengan pola takwa, Insan Kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, 

dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya 

kepada Allah Swt. Menurut Abdullah Fayad merumuskan dua tujuan 

Pendidikan Islam yaitu: (1) persiapan untuk hidup akhirat, (2) membentuk 

perorangan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang 

kehidupan didunia.12 

Ini mengandung bahwa pendidikan Islam itu diharapkam menghasilkan 

manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya serta senang dan 

gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan 

dengan Allah dan dengan sesamanya, dapat mengambil manfaat yang 

semakin menikat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia 

kini dan diakhirat nanti yang akan datang. Sebagian ulama ada yang 

merumusakan tujuan pendidikamn Islam yang didasarkan atas cita-cita 

hidup umat Islam yang menginginkan kehidupan duniawi dan ukhrawi yang 

                                                             
11 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 8. 
12 Muhammad Mutahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam  (Yogyakarta: Teras, 2011), 62.  
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bahagia secara harmonis, maka tujuan Pendidikan Islam secara teoritis di 

kelompokkan menjadi 2 jenis tujuan yaitu:   

1) Tujuan keagamaan (al-ghardhud al-dieny) 

Setiap orang Islam pada hakitnya adalah insan agama yang bercita-

cita, berfikir, beramal untuk hidup akhiratnya, berdasarkan petunjuk dari 

wahyu Allah melalui Rasulullah. Kencenderungan hidup keagamaan ini 

merupakan rohnya agama, Oleh karena itu tujuan Pendidikan Islam 

penuh dengan nilai rohaniah ilham dan berorientasi kepada kebahagiaan 

hidup di akhirat tujuan itu difokuskan pembetukan pribadi muslim yang 

sanggup melaksanakan syariat Islam melalui proses pendidikan spiritual 

menuju magfirah kepada Allah. Seperti firman Allah dalam surat al-A’la  

ayat 14-17 sebagi berikut:  

       
   
      

  
     

    
Artinya: 

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri 

(dengan beriman), Dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia 

sembahyang, Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan 

duniawi, Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih 

kekal” (Q.S.al-A‟la: 14-17)13 

 

                                                             
13 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, 593.  
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Dari ayat diatas tersebut menunjujkan Pendidikan Islam merupakan 

salah satu cara pendidikan yang menunjukan arah agar mendapatkn 

kebahagiaan di akhirat dan kehidupan di akhirat merupakan kehidupan 

yang abadi.  

2) Tujuan keduniaan (al-Ghardhud al-Dunyawi) 

Tujuan ini lebih mengutamakan pada upaya untuk mewujudkan 

kehidupan sejahtera di dunia dan kemanfaatannya. Nilai-nilai kehidupan 

didasarkan atas kecenderungan-kecedeungan hidup sosial budaya yang 

berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Tujuan Pendidikan Islam 

diarahkan kepada upaya meningkatkan kemampuan berilmu pengetahuan 

dan berteknologi, manusia dengan Iman dan Takwa kepada Allah sebagai 

pengendalinya. Nilai-nilai Iman dan Takwa itu tidak lepas dari manusia 

yang berilmu dan berteknologi. Jadi tujuan Pendidikan Islam juga 

membentuk manusia muslim yang sehat jasmaninya dan memiliki 

keterampilan yang tinggi dan mampu bersaing dalam bekerja.
14

 Dalam 

hal ini melukisan tentang derajat manusia akan ditinggikan Allah karena 

ia berilmu dan beriman serta  manusia tidak diperintahkan untuk 

melupakan nasib hidupnya di duna.
15

 Seperti dalam firman Allah dalam 

al-Qur’ān surat Al-Jumu’ah ayat:10 yaitu: 

                                                             
14 Nur Ubiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 41-46. 
15 H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 57-58.  
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Artinya:  

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S. Jumu‟ah:10)16
 

 

Jadi dari ayat diatas dapat di tarik kesimpulan yaitu disamping kita 

dituntut untuk beribadah kepada Allah kita juga tidak di perintahkan 

untuk melupakan nasib hidupnya di dunia yaitu untuk mencari rezeki 

setelah beribadah kepada Allah.     

b. Tujuan Khusus 

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi umat. Pendidikan selalu 

menjadi tumpuan atau harapan untuk mengembangkan individu dan 

masyarakat. Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan peradaban, 

mengembangkan masyarakat dan menciptakan generasi mampu berbuat 

banyak bagi kepentingan mereka. Menurut Mahmud Yunus, meng 

klasifikasikan tujuan pendidikan Islam menjadi dua, yaitu tujuan pendidikan 

                                                             
16 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, 555.  
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yang bersifat individual (al-ghard al-fardiy) dan tujuan pendidikan bersifat 

sosial kemasyarakatan (al-Ghard al-ijtima‟iy) yaitu:  

1) Tujuan pendidikan yang bersifat individual (al-ghard al-fardiy) 

Tujuan khusus adalah tahap-tahap penguasaan peserta didik tahap 

bimbingan yang diberikan pada tiga potensi pesert didik yaitu potensi 

„aqliyah, jismiyah dan khuluqyah secara seimbang bimbingan tersebut 

terjadi dalam proses pendidikan, yang disebut proses belajar mengajar, 

belajar dan mengajar merupakan inti dari proses pendidikan.
17

 Belajar 

sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat interaksi 

antara individu dengan lingkungan. Setelah seorang mengalami proses 

belajar mengajar, akan terjadi perubahan tingkah laku (aspek afektif), 

aspek pengetahuan (aspek kognitif), dan aspek keterampilan (aspek 

psikomotorik). 

Mengajar adalah perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral 

cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada diri peserta didik  sangat 

bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan  

tugasnya. Proses belajar mengajar merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Perubahan 

pada diri peserta didik secara menyeluruh, baik aspek aqliyah, jismiyah 

maupun khulukiyah yaitu:  

                                                             
17 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Po 

PRESS, 2007), 36-39.  
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a) Al-Tarbiyah al-Jismiyah 

Pendidikan jasmani (al-Tarbiyah al-Jismiyah) merupakan usaha 

untuk menumbuhkan, menguatkan, dan memelihara jasmani maupun 

dengan baik (normal). Dengan demikian, pendidikan jasmani 

maumelaksanakan berbagai kegiatan dan beban tanggung jawab yang 

dihadapinya dalam kehidupan individu dan sosial.  

b) Al-Tarbiyah al-Aqliyah 

Pendidikan intelektual (al-Tarbiyah al-Aqliyah) adalah 

peningkatan pemikiran akal dan latihan secara teratur untuk berfikir 

benar, sehingga seseorang mampu memperbaiki pemikiran dan meng 

hindarkannya dari pengaruh yang bermacam-macam, melindunginya 

dengan pemikiran yang benar sehingga pemikirannya akan 

mendorongnya bersikap yang tepat. Pendidikan intelektual akan 

mampu meperbaiki pemikiran tentang ragam pengaruh dan realita 

secara tepat dan benar.  

c) Al-Tarbiyah al- Khuluqiyah 

Pada dsarnya pendidikan akhlak untuk: (1) meluruskan naluri dan 

kecenderungan fitrahnya yang membahayakan masyarakat, (2) 

membentuk kasih sayang mendalam, akan menjadikan seseorang 
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merasa terikat selamanya dengan amal baik dan menjahui perbuatan 

jelek. Pembentukan akhlak mulia merupakan tujuan utama yang harus 

di suriteladankan oleh guru kepada peserta didik. Tujuan utama dari 

pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang 

sanggup menghasilkan orang-orang bermoral. Seperti firman Allah 

dalam al-Qur’ān surat Al-Qalam ayat 4 berikut: 

    
         

Artinya: 

”Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”(Q.S. al-Qalam: 4)
18

 

 

2) Tujuan pendidikan bersifat sosial kemasyarakatan (al-Ghard al-ijtima‟iy) 

Pendidikan sebagai setiap individu hanyalah sebagai alat atau media 

untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan melatih sekelompok orang 

untuk mengemban tugas pemerintah serta menjalan kan tugas 

kemasyarakatan. Masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam 

perkembangan individu dan sebaliknya, bahwa perkembangan dan 

kemajuan masyarakat bersumber dari pertumbuhan dan kemajuan 

individu.
19

 Jadi dalam pendidikan kemsayarakatan ini sebaik-baik jalan 

yang akan diikuti dalam pendidikan adalah mendidik manusia dengan 

pendidikan yang bersifat individu dan sosial kemasyarakatan harus 

                                                             
18 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, 565. 
19 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam , 42-43. 
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menanamkan enam sifat pendidikan individu dan sosial kemasyarakatan 

pada peserta didik yaitu:  

a) Penigkatan perkembangan akal anak supaya dia mampu mengetahui 

segala sesuatu yang dituntut pada kehidupannya dan memperhatikan 

segalasesuatu yang meliputinya serta berguna baginya. 

b) Peningkatan perkembangan jasmaninya supaya dia mapu 

melaksanakan segala sesuatu yang dituntut oleh akal dan mempunyai 

pengaruh yang nyata pada dirinya. 

c) Peningkatan pembinaan akhlaknya supaya dia mapu menyesuaikan 

dengan sesuatu yang dituntut oleh masyarakatnya tuntutan dari dirinya 

sendiri dalam kehidupannya. 

d) Mengajarkan pekerjaan atau keterampilan supaya dia dapat berusaha 

mencari penghidupannya sehingga tidak menjadi penyakit 

masyarakat. 

e) Mengajarkn cara-cara terbaik untuk memanfaatkan waktu luangnya 

sehingga kehidupannya menjadi baik. 

f) Mengajarkan kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan untuk 

masyarakat juga menyadarkan dia akan hak-haknya yang harus dia 

penuhi.
20

 

 

                                                             
20 Ibid., 43 
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c. Tujuan Akhir  

Tujuan pendidika Islam ini sangat mutalk, tidak berubah dan berlaku 

umum karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung 

kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tertinggi tersebut dirumuskan 

dalam satu istilah yaitu disebut “Insan Kamil” (manusia utuh rohani dan 

jasmani). Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan akhir ini pada akhirnya 

sesuai dengan tujuan hidup manusia, dan peranannya sebagai makhluk 

cipatan Allah, sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’ān  surat Al-Zhariat 

ayat: 56 yaitu: 

    
         

Artinua: 

“ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku”(Q.S. Al-Zhariat: 56)
21

  

 

Dari ayat tersebut sudah jelas tujuan pendidikan Islam itu sejalan 

dengan tujuan hidup dan penciptaan manusia yaitu menyembah dan kepada 

Allah Swt. Dalam hal ini pendidikan harus memungkinkan manusia 

memahami dan menghayati tentang Tuhannya sedemikian rupa, sehingga 

semua peribadatannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan 

                                                             
21 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, 524.  
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kekhusu’an terhadap-Nya, melalui seremoni ibadah dan tunduk senantiasa 

pada syari’ah dan petunjuk Allah.22
 Selain tujuan pendidikan Islam untuk 

menyembah dan beribadah kepada Allah Tujuan pendidikan Islam yang tak 

kalah penting lagi untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, 

seperti firman Allah dalam al-Qur’ān surat Al-Qashash ayat 77 yaitu: 

   
    
    

   
    

     
      

       
Artinya: 

 “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan” (Q.S. al-Qashash: 77 )
23

 

Dari ayat al-Qur’ān tersebut pendidikan itu haruslah berorientasi pada 

pencapaian kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. jika pendidikan 

tidak berorientasi pada prncapaian kebahagiaan dunia dan akhirat maka 

pendidikan itu dinamankan pendidikan gagal.   

                                                             
22

 Ramaylis Dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 119.  
23

 Departemen Agama,  Al-Qur‟an dan Terjemah, 395.  
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C. Metode pendidikan Islam  

1. Pegertian Metode 

Secara bahasa kata metode berasal dari bahasa yunani. Secara etimologi, 

kata ini berasal dari dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti 

memuali dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata metode diartikan sebagi cara yang teratur yang digunakan 

untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai sesuia yang dikehendakinya. 

Selain itu di kamus Ilmiah popular kata metode diartikan dengan cara yang 

teratur dan sigtimatis untuk melaksanakan sesuatu; cara kerja. Dalam bahasa 

Arab metode dikenal dengan istilah thariqh yang berarti langkah-langkah 

strategisyang harus di persiapkan untuk lelaksanakan suatu pekerjaan. 

Sementara dalam bahasa inggris metode di sebut method yang berarti cara. 

Secara istilah metode diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru 

membelajarkan peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran.
24

 

Para ahli pendidikan Islam mendefinisikan metode sebagai berikut: 

a. Hasan Laggulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan 

yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. 

b. Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang 

paling tepat dan cepat dalam mengajarkan mata pelajaran. 

                                                             
24 Ramayulis, ilmu pendidikan Islam (Jakarta: kalam mulia, 2006), 185.  



34 

 

  

c. Abd al-Rahman Gunimah mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah 

cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa metode  

adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan 

pembelajaran atau menguasai kopetensi tertentu yang dirumuskan dalam 

silabi mata pelajaran. 

2. Metode Mengajardalam pendidikan Islam  

Umat Islam sebagi umat yang di anugrahkan tuhan suatu kitab suci al-

Qur’an yang lengkap dengan petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan 

yang bersifat universal sudah barang tentu dasar pendidikan mereka adalah 

bersumber kepada filsafat hidup yang bersumber dari al-Qur’an.25
  

Di bawah ini di kemukakan metode mengajar dalam pendidikan Islam 

yang prinsip dasarnya pada al-Qur’an dan Hadist yaitu: 

a. Metode Ceramah  

Metode ceramah adalah suatu cara pengajian atau penyampaian informasi 

melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Prinsip 

metode ini adalah al-Qur’an.  

b. Metode Tanya Jawab 

                                                             
25

 Ibid., 192.  
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Metode Tanya jawab adalah suatu mengajar dimana seorang guru 

mengajarkan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran 

yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Sedangkan murit 

memberikan jawaban berdasarkan fakta.  

 

 

c. Metode Diskusi  

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan 

pembelajaran dimana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta 

didik atu membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna untuk 

mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai 

alternative pemecahan atas suatu masalah.    

d. Metode Pemberian Tugas  

Metode pemberian tugas adalah suatu mengajar dimana seorang guru 

memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid sedangkan hasil 

tersebut oleh duru dan murud mempertanggungjawabkannya.     

e. Metode Demonstarasi 

 Metode demonstarasi adalah suatu cara mengajar dimana guru 

mempertunjukan tentang proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu 

sedangkan murid memperhatikannya.
26

   

                                                             
26

 Ibid., 195. 
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f. Metode Eksperimen  

Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar denagan menyuruh murid 

melakukan percobaan dan setiap proses dan hsil percobaan itu diamati oleh 

stiap murid sedangakn guru memperhatikan yang dilakukan oleh murid 

sambil memberikan arahan.  

     

g. Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok adalah suatu cara mengajar dimana guru 

menyampaikan materi pembelajaran denagn membuat atau melalui contoh 

atau perumpamaan.   

h. Metode Kisah  

Metode kisah adalah cara mengajar dimana guru memberikan materi 

pembelajaran melalui kisah atau ceria.   

i. Metode Amsal  

Metode amsal yaitu suatu cara mengajar dimana guru menyampaikan 

materi pembelajaran dengan membuat atau melalui contoh atau 

perumpamaan.  

  

D. Landasan Filosofis Tujuan Pendidikan Islam 

Hingga kini kegunaan fungsional dari filasafat pendidikan Islam sangatlah 

penting, karena filsafat ini menjadi landasan strategi dan kompas jalannya 
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pedidikan Islam. Kemungkinan-kemungkinan yang menyimpang dari tujuan 

pendidikan Islam akan dapat di perkecil. Sebaliknya kemampuan dan kedaya 

gunaan pendidikan Islam dapat lebih dimantapkan dan diperbesar, karena 

gangguan, hambatan, serta gintangan yang bersifat mental/spiritual serta teknis 

oprasional akan dapat diatasi atau disingkirakan dengan lebih mudah.
27

 

Suatu yang hendak di capai dari pendidikan pada hakikatnya adalah suatu 

perwujuadan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang 

dinginkan. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam sendiri merupakan tujuan 

yang merealisasikan identitas Islami. Identitas Islami sendiri dalam pendidikan 

Islam merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang bersumberkan  dari pedoman 

umum islam yakni al-Qur’ān dan hadist. 

Dengan merujuk pada pengertian diatas tidak berlebihan jika kiranya al-

Qur’ān merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam. Maka suatu falsafah 

pendidikan yang berdasar Islam tidak lain adalah pandangan dasar tentang 

pendidikan yang bersumberkan ajaran Islam, yang orientasinya berdasarkan 

ajaran tersebut. Dengan demikan dapat diaratikan bahwa landasan filosofis 

tentang tujuan pendidikan Islam merupakan pandangan dasar tentang tujuan 

pendidikan Islam merupakan pandangan dasar tentang Tujuan Pendidikan yang 

bersumberkan ajaran Islam. 

                                                             
27 Muzayyin Arifin, filsafat Pendidikan Islam  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 2.  
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Berdasrkan pandangan al-Qur’ān tentang tujuan Pendidikan Islam 

diantaranya:  

     

     

Artinya: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku” (Q.S. Al-Zhariat: 56)
28

  

 

Ayat diatas menunjukkan bahwa menyembah atau ibadah dalam artian luas 

berarti mengembangkan sifat-sifat Tuhan pada diri manusia sesuai dengan 

petunjuk Allah Swt.
29

  Hasn Langgulung mengembangkan bahwa tujuan hidup 

seseorang muslim artinya dengan do’a yang selalu di baca dalam shalat, yaitu: 

    

    

    

Artinya: 

”Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” )Q.S. Al An’am: 162)30
 

 

Dalam kedua ayat tersebut menuntut adanya kesadaran terhadap hakikat 

dirinya sebagai manusia hamba Allah yang di wajibkan menyembah kepadaNya. 

                                                             
28

 Departemen Agama,  Al-Qur‟an dan Terjemah, 524.  
29

 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, 25.  
30

 Departemen Agama,  Al-Qur‟an dan Terjemah, 151. 
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Melalui kesadaran ini, pada akhirnya ia akan berusaha agar potensi dasar 

keagamaan (fitrah) yang ini miliki dapat terjaga  kesuciannya. Sehingga ia hidup 

dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Seperti firman 

Allah dalam al-Qur’an yaitu: 

   
    

   
   

      
    

    
   

        
Artinya: 

”Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 

di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 

sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan” (Q.S. shaaad: 26)
31

 

 

Dalam ayat di atas, manusia dituntut untuk dapat memiliki kesadaran akan 

tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan selalu termotivasi 

untuk mengembangkan potensi yang ia miliki, meningkatkan sumberdaya 

manusia, mengelola lingkungan dengan baik, dan lain sebagainya. Nabi 

Muhammad Saw bersabda:  

 (رؤاه مالك(بعْثتل أتمم حْسن اأْخَق 

                                                             
31

 Ibid., 455.  
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Artinya: 

 “aku di utus adalah untuk membimbing manusia mencapai akhlak 

yang baik” (H.R Malik)
32

 

 

Hadis ini menekankan pada kemuliaan akhlak sebagai salah satu tujuan 

pendidikan, yang mana tujuan ini diharapkan dapat menyiapkan manusia yang 

dapat menata kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. sepaerti firman 

Allah dalam al-Qur’ān yaitu:  

 

   
    
    

    
     

    
     

      
Artinya:  

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Q.S. al-

Qasahash: 77)  

 

Ayat diatas mengisyaratkan adanya ya keseimbangan antara kehidupan dunia 

dan akhirat. dengan demikian diharapakn adanya usaha yang optimal dalam 

mencapai keduanya. Yakni dengan tetap terus berusaha menyempurnakan setiap 

usahanya dengan tanpa adanya pemisahan antara agama, ilmu dan amal. Hal 

                                                             
32

 Imam Malik Ibnu Annas,  Al Mutawatha‟ (Bierut Libanon: Darul Fikri, 1989), 605.  
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inilah yang dimaksud dengan menyeluruh dan terpadu  dalam al-Qur’ān, 

penyatuan terseebut sebagai hasil pemahaman dari inspirasi-inspirasi yang 

ditangkap dari wahyu, lantaran wahyu menghendaki kehidupan yang berimbang. 

Dengan demikian melihat beberapa ayat diatas dapat dipahami bahwa konsep 

dasar tujuan pendidikan Islam dapat di pahami, dianalisis dan dikembangkan 

dari al-Qur’ān dan As-Sunnah. 

E. Rumusan Tujuan Pendidikan Islam 

 

Rumusan tujuan pendidikan merupakan pencerminan dari identitas 

penyusunnya, baik institusional maupun individual. Oleh karena itu, nilai-nilai 

apakah yang dicita-citakan oleh penyusun dari tujuan itu akan mewarnai corak 

kepribadian manusia yang menjadi proses kependidikan.
33

Kongres pendidikan 

Islam sedunia tahun 1980 menetapkan pendidikan sebagai pendidikan yang 

harus ditujukan kearah pertumbuhan yang berkesinambungan dari kepribadian 

manusia yang menyeluruh melalui latihan spiritual, kecerdasan dan rasio, 

memberikan pelayanan kepada pertumbuhan manusia dalam semua aspek 

spiritual, intelektual, jasmani ilmiah, lingiuistik, baik secara individual maupaun 

secara kolektif, seta mendorong semua aspek itu kearah kebaikan dan 

pencapaian kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan terletak di dalam sikap 

penyerahan diri sepenuhnya pada tingkat individu, masyarakat, dan pada tingkat 

kemanusiaan pada umumnya. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan :  

                                                             
33

 Muzayyin Arifin, filsafat Pendidikan Islam , 118.   
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Artinya: 

”Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”(Q.S. al An’am: 162)34
 

 

 

 

Rumusan di atas sesua dengan:  

  
    
   

   
     

   
   

  
    

       
Artinya:  

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Mujaadalah: 11)
35

 

 

                                                             
34

 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, 151. 
35

 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, 544.  
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Dengan demikian tujuan pendidikan Islam sama luasnya dengan kebutuhan 

manusia modern masa kini dan masa yang akan datang. Dimana manusia tidak 

hanya memerlukan iman atau agama melainkan juga ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup didunia sebagai 

sarana untuk berbahagia di akhirat.
36

 

Bila di rumuskan berdasarkan klasifikasi yang bersifat edukatuf logis dan 

psikologis, tujuan pendidikan Islam dapat di bedakan sebagai berikut: 

 

 

 

1. Tujuan yang menitik beratkan kekuatan jasmani. 

Tujuan pendidikan ini dikaitakan dengan tugas manusia selaku khalifah 

di bumi ini yang harus memiliki kemampuan jasmani yang tinggi, disamping 

rohaniyah yang teguh.  

 (رواه مسلم(المْؤمن القو وخْيرواحب ال ه من المْؤمن الضعْيف 

Artinya: 

 “seorang mukmin yng kuat lebih baik dan lebih disukai Allah 

daripada orang mukmin yang lemah” (HR. Muslim)
37

 

                                                             
36

 H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, 55.  
37

 Ramaylis Dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, 129.  
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Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia muslim 

yang sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki keterampilan yang tinggi.   

2. Tujuan pendidikan yang menitik beratkan pada kekuatan rohaniah (Al-

ahdhaful rohaniyah). 

Tujuan berikut ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk 

menerima agama Islam yang inti agamanya adalah keimanan kepada Allah 

Tuhan Yang Maha Esa, dengan tunduk dan patuh pada nilai-nilai moralitas 

yang diajarkanNya dengan mengikuti keteladanan RasulNya Muhammad 

Saw., adalah menjadi tujuan pendidikan rohaniah pendidikan Islam. 

Dalam perumusan tujuan rohaniah (spiritual) ini manusia menjadi sarana 

pendidikan Islam dilihat dari segi kehidupan individual dan dari kehidupan 

selaku anggota masyarakat. Kehidupan individu dan sosial yang antara lain 

dalam kehidupan ukhuwah Islamiyah adalah merupakan idealitas (cita-cita) 

yang amat berpengaruh terhadap aspek-aspek mental dan fisik manusia. 

Sedangkan mengenai sasaran intelektual dalam pendidikan Islam terletak 

pada pengembangan intelegensi (kecerdasan) yang berada dalam otak 

sehingga mampu memahami dan menganalisis fenomena-fenomena ciptaan 

Allah di jagad raya ini. Seluruh semesta ini bagaikan sebuah buku besar yang 

harus dijadikan objek pengamatan dan renungan pikiran manusia guna untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang dan 
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makin mendalam. Allah Swt., mendorong manusia melakukan analisis 

terhadap fenomena alam, seperti misalmya:  

    
  
   
   

   
   

   
   

    
    

       
Artinya:   

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal,(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 

"Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 

Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka” (Q.S. 

Ali Imran: 190-191) 

 

Melalui proses observasi dengan pencapaian, manusia dapat mendidik 

untuk menggunakan akal kecerdasannya untuk meneliti dan menganlisis 

keajaiban ciptaan Allah di dalam semesta yang berisi khazanah ilmu 

pengetahuan yang menjadi bahan pokok pemikiran untuk di kembangkan 

menjadi ilmu-ilmu pengetahuan yang di terapkan dalam bentuk-bentuk 

teknologi yang semakin canggih. 

Dengan demikian intelektualisasi pendidikan terhadap saran 

pendidikannya berbeda dengan proses pendidikan yang dilakukan pendidikan 
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non Islami misalnya pendidikan dari barat atau ditimur (Rusia). Ciri khas 

pendidikan Islam yang dilaksanakan yang dilakukan  oleh pendidikan Islam 

adalah dengan tetap menanamkan dan mentransformasikan nilai-nilai seperti 

keimanan, akhlak, dan ubudiyah serta muamalah kepada pesrta didik. Jadi 

semakin jelas bahwa pendidikan Islam secara esensial memandang peningnya 

setiap kemampuan tersebut dengan petunjuk Tuhan, walaupun ilmu 

pendidikan Islam tidak menolak teori-teori taksonomi para ahli di atas,  

namun penerapannya dalam proses harus dijiwai dengan Islam.
38

 

Sementara itu menurut Syafi’i Ma’arif menegaskan corak pendidikan 

yang diinginkan pendidikan islam adalah pendidikan yang mampu 

membentuk manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, seta 

anggun dalam moral dan bijaksana. Ketiga unggulan ini memiliki fungsi 

sendiri-sendiri secar bertingkat: keunggulan intelektual berfungsi 

mempertajam pemikiran, sehingga mampu mempertajam ide-ide segar dan 

orisinal, mempercepat tumbuhnya kreatifitas dan mengejar kemajuan. 

Keunggulan amal berfungsi mengrtansfer pengetahuan yang bermanfaat 

kepada orang lain agar kemanfaatan itu bisa dikembangkan terus menerus, 

menumbuhkan kesadaran untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi 

umat. Sedangakan keunggulan moral berfungsi penjagaan diri tindakan-

                                                             
38

 H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, 65.  
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tindakan yang merugikan, tindakan yang merusak, dan tindakan yang 

menyesatkan.
39

 

Al-Qur’ān sendiri sebagai sumber ajaran Islam dengan tegas 

menghendaki terbentuk semua unsur tersebut. Karena pada hakikatnya ilmu, 

iman dan amal shaleh itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan 

aktif antara satu dengan yang lain dalam pendidikan. Tanpa hubugan ini 

pandangan kita terhadap pendidikan Islam akan lemah, tidak utuh dan 

terpisah-pisah, sehingga hidup mulia dan sejahtera yang menjadi tujuan 

pendidikan Islam pun tidak akan terealisasi secara sempurna. Dengan 

demikian tujuan pendidikan Islam adalah terealisasinya iman, ilmu dan amal 

shaleh  dalam mencapai derajat mulia (insan kamil)  dengan berpegang pada 

prinsip-prinsip sebagi berikut
40

 

a. Prinsip universal (syumuliyah) yakni bersikap yng memandang 

keseluruhan aspek agama (akidah, ibadah dan akhlak, serta muamalah), 

manusia (jasmani dan rohani masyarakat dan tatanan kehidupannya, serta 

adanya wujud jagad raya dan hidup. Prinsip ini menimbulkan formulasi 

tujuan pendidikan dengan membuka, mengembangkan dan mendidik 

segala aspek pribadi manusia. 

b. Prinsip keseimbangan dan kesadarn. Yakni keseimbangan antara 

berbagai aspek kehidupan pada pribadi, berbagai kebutuhan individu dan 

                                                             
39 Mujamil Qomar, Estimologi Pendidikan Islam (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2002), 246. 
40

 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Cputat Pers, 2008), 73. 



48 

 

  

komunitas serta tuntunan pemeliharaan kebudayaan silam dengan 

kebudayaan masa kini. 

c. Prinsip kejelasan. Yakni prinsip yang didalamnya mememberi kejelasan 

pada manusia. 

d. Prinsip tak bertentangan. Yakni prinsip yang di dalamnya terdapat 

ketiadaan pertentangan antara berbagi unsur dalam pelaksanaannya. 

e. Prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. 

f. Prinsip menjaga perbedaan individu. Yakni prinsip yang memperhatikan 

perbedaan individu. 

g. Prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan yang 

terjadi.  

Dengan merujuk berbagai uraian serta prinsip-prinsip diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam mencakup aspek-aspek sebagai 

berikut: 

1) Tujuan Rohaniyah 

Perhatian dari tujuan rohaniah ini terkait dengan kemampuan manusia 

agama Islam yang inti ajarannya adalah keimanan dan ketakwaan kapada 

Allah, dengan tunduk dan patuh kepada nilai-nilai moralitas yang di 

ajarkan-Nya (cita-cita ideal dalam al-Qur’ān) dan mengikuti teladan 

Rasulullah Saw. Beberapa indikasi adalah tidak bermuka dua (Q.S al-
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Qur’ān al-Baqarah: 10), berupaya memurnikan dan mensucikan dari 

manusia secara individual dari sikap negatif (tazkiyah dan hikmah). 
41

 

2) Tujuan Sosial 

Tujuan sosial ini merupakan pembentukan kepribadian yang utuh dari 

ruh, tubuh dan akal. Adanya identitas dan eksitensi tercermin sebagai 

manusia yang hidup pada mayarakat yang plural (majemuk).
42

 

3) Tujuan Akal 

Tujuan ini bertumpu pada pengembangan intelegensi (kecerdasan) 

yang ada dalam otak manusia agar dapat memahami dan menganalisis 

fenomena-fenomena ciptaan Allah di jagad raya ini. Beberapa tahapan 

dalam pendidikan akal ini yaitu: (a) pencapaian kebenaran ilmiyah (ilm al-

yaqin) (Q.S. al- Takatsur: 5), (b) pencapaian kebenaran empiris („ain al-

yaqin) (Q.S. al- Takatsur: 7) dan (c) pencapaian metaempiris atau filosofis 

(haq al-yaqin) (Q.S. ql-Waqi’ah: 95).43
 

4) Tujuan jasmaniyah 

Tugas pendidikan perlu dikaitkan dengan tugas mansusia selaku 

khalifah di muka bumi yang harus memiliki kemampuan jasmani yang 

bagus disamping rohani yang teguh.
44

 Dengan demikian tujuan pendidikan 

                                                             
41 Muhammad Mutahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, 72.  
42 Ibid., 73. 

43 Ibid., 73.  
44 Ramaylis Dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Jaya Offset, 2010), 129.  
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Islam adalah untuk membentuk manusia muslim yang sehat dan kuat 

jasmaninya serta memiliki keterampilan yang tinggi.    

F. Materi pendidikan Islam 

Secara sistematik, materi merupakan komponen yang memainkan peran 

penting dalam sebuah proses pendidikan. Sebab, pada dasarnya ia merupakan 

pengetahuan (nilai) yang ingin disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. 

Tanpa materi tidak ada pendidikan.
45

 Mareri atau program dalam kurikulum 

pada hakikatnya adalah isi kurikuluk atau konten kurikulum itu sendiri. Al-

Barsyir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan materi adalah tema-tema 

pembelajaran yang telah ditentukan, yang mengandung berbagai ketrampilan 

baik yang bersifat aqliyah (knowledge), jasmaniyah dan berbagai cara 

mengakajikannya atau mempelajarinya.
46

 Menurut hasan langgulung materi 

adalah apa yang diberikan dalam pendidikan.  

Penilaian dan penentuan materi disesuaikan dengan tujuan yang dirumuskan 

dengan tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Dalam undang-undang 

Nomer 20 tahun 2003 tentang sisdiknas telah ditetapkan, bahwa isi kurikulum 

merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelengaraan 

satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian 

tujuanpendidikan nasional.  

                                                             
45 Baharuddin dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2007), 192.    
46 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelaharan Pendidikan Islam (Bandung: Alafa Beta, 2003), 

14. 
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Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan di susun 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1.  Materi kurikulum berupa bahan pelajaran yang terdiri atas bahan kajian atau 

topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran.  

2. Materi kurikulum mengacu pada pencapaian masisng-masing satuan 

pendidikan.  

3. Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Dengan demikian itu, matri kurikulum sebagaimana dikatakan oleh 

sukamadinata harus mengandung beberapa aspek tertentu sesuai dengan tujuan 

kurikulum, yang meliputi:  

a. Teori, adalah seperangkat kontruk atau konsep, definisi dan proposisi yang 

saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala 

dengan menspesipikasi hubungan-hubungan antara variable-variabel dengan 

maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.
47

  

b. Konsep adalah abstaraksi yang dibentuk oleh generasi dari kehususan-

kehususan. Kosaep adalah definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala.  

c. Generalalisai adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, 

bersumer dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian.  

                                                             
47

 Ibid., 12. 
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d. Prinsip adalah ide utama, pola sekema yang ada dalam materi yang 

menembangkan hubungan antara bebetapa konsep.  

e. Posedur adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi 

pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa.  

f. Fakta adalah sejumlah informasi khisus dalam materi yang dianggap penting 

terdiri dari terminology, orang dan tempat sesta kejadian.  

g. Istilah adalah kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang di 

perkenalakan dalam materi.  

h. Contok atau ilustarasi adalah suatu hal atau proses yang bertujuan untuk 

memperjelas suatu urusan atau penertian tentang suatu kata dalam garis 

besarnya.  

Selanjutnya isi kurikulum juga harus berkenaan dengan pengetahuan ilmiah 

dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Mata pelajaran sebagai isi kurikulum, secara garis besar 

dibagi dalam tiga ktegori besar yaitu pengetahuan benar-salah (logika), 

pengetahuan baik buruk (etika) dan pengetahuan indah-jelek (estetika atau seni).  

 


