
19 

 

 

 
19 

ABSTRAK 

 

Afandi, Ahmad 2015. Pendidikan Agama Islam di Lokalisasi Pekerja Seks 

Komersial (PSK) Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Pembimbing (1) Muhammad Widda Djuhan, S.Ag., 

M.Si, (2) Ahmad Nu‟man Hakiem, M.Aُ. 
 Pendidikan Agama Islam di Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Desa 

Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 
 

Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap 

orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. 

Agar manusia mampu mengembangkan diri dalam kehidupan yang 

makin luas dan kompleks, terutama dalam memahami, menghayati 

dan mengamalkan misi agama Islam,  Fenomena yang peneliti amati 

di lapangan seluruh PSK mengikuti penyuluhan sebagai upaya dari 

kementerian agama agar dapat meningkatkan pengetahuan serta 

pengamalan ibadah para PSK. Yang menarik perhatian peneliti 

adalah bagaimana pendidikan dan dampak pendidikan agama islam 

yang berada di lokalisasi pekerja seks komersil.  

Dari latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik 

melakukan  penelitian pendidikan agama Islam (PAI) di lokalisasi 

PSK di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo untuk mengetahui pemahaman agama mereka yang erat 

kaitanya dengan asal kehidupan mereka, yang sebagian besar 

berpendidikan rendah, kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta 

pengamalan agam 

. 

  Dalam skripsi ini menggunakan rumusan masalah sebagai 

berikut: (1) Bagaimana pendidikan agama Islam di lokalisasi pekerja 

seks komersil (PSK) di desa Kedung Banteng Sukorejo Ponorogo(2) 

Dampak pemahaman Agama Islam di Lokalisasi pekerja seks 

komersil (PSK) Kedung Banteng Ponorogo 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

yang digunakan  adalah: (1) teknik wawancara yang meliputi 

wawancara terbuka dengan wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur; (2) teknik observasi yang meliputi observasi partisipasi 

pasif dan observasi terus terang; dan (3) teknik dokumentasi yang 

meliputi dokumentasi tertulis dan foto. Ingin mengetahui kegiatan 

apa saja yang menjadi program dalam pendidikan  agama Islam di 

lokalisasi PSK di Desa kedung Banteng Ponorogo. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah:(Untuk 

mengetahui  pelaksanaan Pendidikan  Agama Islam di lokalisasi 

PSK di Desa kedung Banteng Ponorogo. Mengetahui kegiatan apa 
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saja yang menjadi program dalam pendidikan  agama Islam di 

lokalisasi PSK di Desa kedung Banteng Ponorogo. 

Analisa proses pelaksanaan pendidikan agama Islam di 

lokalisasi pekerja seks komersil (PSK) di desa Kedung Banteng 

Sukorejo Ponorogo. 

Terdapat 6 komponen pendidikan yang diterapkan di 

lokalisasi PSK Kedung Banteng Sukorejo, meliputi : a. tujuan 

pendidikan agama islam di lokalisasi PSK Kedung Banteng, b. 

Pendidik (Ustad), c. Peserta didik (PSK), d. Materi  Penyuluhan 

Agama Islam, e. Metode Pembinaan PSK 

Analisa Dampak pelaksanaan pendidikan Agama Islam di 

Lokalisasi pekerja seks komersil (PSK) Kedung Banteng Ponorogo 

adalah  Evalusasi penyuluh agama sebagai tolak ukur untuk 

mengetahui sejauh mana para psk memahami mateeri pendidkan 

agama islam yang disampailan. Diperoleh kesimpulan bahwa PSK 

keseluruhan beragama islam, mereka menjalankan ibadah sesuai 

dengan syariat islam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Ajaran Islam sebagaimana dijumpai dalam al-Qur'an dan 

penjabarannya dalam al-Hadits telah meletakkan dasar-dasar yang khas tentang 

berbagai aspek kehidupan mulai dari masalah sosial, politik, ekonomi, 

hubungan antar umat beragama, hukum dan lain sebagainya, terlebih lagi 

masalah pendidikan.
1
 

Keberadaan agama pada dasarnya berfungsi sebagai pembimbing 

hidup manusia agar lebih baik dan lurus yang sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusiaan. Agama juga mengajarkan bagaimana tata hidup, baik sebagai 

pribadi maupun sosial. Namun dalam perjalanannya tidak semua manusia yang 

beragama paham dan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang diyakininya. 

Ada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang atau masyarakat tidak 

menjalankan hidup sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Diantaranya: 

faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan dorongan untuk melakukan 

pekerjaan apapun untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, faktor pendidikan 

yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman keagamaan seseorang, faktor 

sosial (lingkungan) dimana seseorang hidup, serta berbagai faktor lain yang 

turut berpengaruh atas pemahaman keagamaan seseorang. 

Sebagaimana realitas hidup yang lain, dunia prostitusi juga tidak lepas 

dari berbagai faktor di atas. Sekalipun mereka sebagian besar juga meyakini 

                                                 
1
 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: PT. Trigenda 

Karya 1993), 103. 
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agama sebagai pedoman hidup dan mengetahui perintah-perintah serta 

larangan-larangan agama yang harus dijalaninya, namun adanya berbagai 

kondisi yang menghimpit mereka serta pengaruh sosial yang dijalani, mereka 

dengan terpaksa ataupun secara sadar meninggalkan ajaran-ajaran agama 

tersebut.  

Setiap orang menginginkan hidup normal dan wajar. Wanita tuna susila sebagaimana manusia pada 

umumnya juga menginginkan kehidupan yang normal dan baik. Naluri itulah yang juga mendorong perilaku wanita 

yang tinggal di komplek lokalisasi Kedung Banteng untuk berbuat terbaik bagi keluarganya termasuk bagaimana 

mereka merawat anak dan menopang kehidupan ekonomi keluarganya yang di daerah asalnya. Dalam kasus lokalisasi 

Kedung Banteng usaha untuk mengentaskan dan bahkan menghapuskan sama sekali praktek-praktek prostitusi 

sebenarnya telah banyak dilakukan, baik oleh masyarakat setempat maupun melalui usaha pembinaan mental yang 

dilakukan oleh dinas sosial pemerintah daerah kabupaten Ponorogo.  

Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap 
orang laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat2. 
Masyarakat Islam yang berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw  

melaksanakan misi sucinya menyebarkan agamanya, pendidikan merupakan 

kunci kemajuan. Sumber-sumber pokok ajaran Islam yang berupa al-Qur'an 

dan al-Hadits, banyak mendorong pemeluknya untuk menciptakan pola 

kemajuan hidup yang dapat menyejahterakan pribadi dalam masyarakat, 

sehingga dengan kesejahteraan yang berhasil diciptakannya, manusia secara 

individual dan sosial mampu meningkatkan derajat dan martabatnya, baik bagi 

kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti. Derajat dan martabat sebagai 

“khaliَah” di muka bumi dapat diraih berkat usaha pendidikan yanُ bercorak 
Islam.

3
 

Ajaran-ajaran yang berkenaan dengan amal perbuatan sangat banyak 

dibicarakan al-Qur'an daripada masalah iman. Ini menunjukkan bahwa amal 

itulah yang paling banyak dilaksanakan, sebab semua amal perbuatan manusia 

dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan manusia 

sesamanya (masyarakat), dengan alam dan lingkungannya, dengan makhluk 

lainnya, termasuk ruanُ linُkup amal shaleh (syari‟ah). Istilah-istilah yang 

biasa digunakan dalam membicarakan ilmu tentanُ syari‟ah ini ialah : ibadah 
untuk perbuatan yanُ lanُsunُ berhubunُan denُan Allah, mu‟amalah untuk 
perbuatan yang berhubungan dengan selain dengan Allah, dan akhlak untuk 

tindakan yang menyangkut etika dan budi pekerti dalam pergaulan.
4
 

Sejalan dengan misi agama Islam yang diturunkan Allah SWT kepada 

manusia, proses kependidikan Islam berusaha merealisasikan misi dalam tiap 

pribadi manusia yaitu “menjadikan manusia sejahtera dan bahagia dalam cita-

cita Islam, yang mencerminkan nilai-nilai normatif dari Tuhan yang bersifat 

abadi dan absolut”.   
                                                 

2
 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2004), 87 

3
 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 6. 
4
 Zakiah Dradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 20. 
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Agar manusia mampu mengembangkan diri dalam kehidupan yang 

makin luas dan kompleks, terutama dalam memahami, menghayati dan 

menُamalkan misi aُama Islam,  berpanُkal pada kemampuan “membaca” 
dan “menulis” denُan Qalam, tidak saja sekedar “membaca” tulisan atau 
“menuliskan” hasil penُamatan, akan tetapi juُa membaca, memahami dan 
menjelaskan gejala alamiah yang diciptakan Tuhan dalam alam semesta ini.

5 
Fenomena yang peneliti amati di lapangan seluruh PSK mengikuti penyuluhan 

sebagai upaya dari kementerian agama agar dapat meningkatkan pengetahuan 

serta pengamalan ibadah para PSK. Yang menarik perhatian peneliti adalah 

bagaimana pendidikan dan dampak pendidikan agama islam yang berada di 

lokalisasi pekerja seks komersil.  

Pekerja seks komersial di desa kedung banteng didasari atas masalah 

perekonomian  karena dengan menjadi PSK mereka dapat menghasilkan uang 

dengan mudah tanpa perlu bekerja keras., meskipun sebagian besar mereka 

telah berkeluarga. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan mereka yang 

umumnya rendah dan kurangnya pemahaman agama . lokalisasi yang ada di 

desa Kedung Banteng merupakan lokalisasi yang di legalkan oleh pemerintah. 

Peran serta pemerintah dalam mengawasi para PSK sudah seharusnya 

dilakukan, sebagai upaya untuk menyadarkan dan membekali mereka dengan 

keterampilan. Hal ini dilakukan agar para PSK memiliki keterampilan ketika 

kembali ketengah masyarakat. Selain itu, pembekalan agama juga mutlak 

diperlukan sebagai upaya menyadarkan kembali para PSK menuju jalan yang 

benar dan tidak terjerumus kembali menjadi PSK. Karena itu peneliti ingin 

mengetahi apakah ada perhatian dari pemerintah terhadap para PSK atau tidak. 

Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dan bagaimana pelaksanaannya. 
Dari latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan  penelitian pendidikan agama Islam 

(PAI) di lokalisasi PSK di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui 

pemahaman agama mereka yang erat kaitanya dengan asal kehidupan mereka, yang sebagian besar berpendidikan 

rendah, kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta pengamalan agama.  

B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada penanaman nilai-nilai keagamaan 

Islam di lokalisasi pekerja seks komersil (PSK) di Desa Kedung Banteng 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yang meliputi (1) Pendidikan 

keagamaan  (2)  pemahaman agama Islam .  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat merumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut :  

                                                 
5
 Zuhairi,  Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),  98. 
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1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam di lokalisasi pekerja seks 

komersil (PSK) di desa Kedung Banteng Sukorejo Ponorogo ?  

2. Dampak pelaksanaan pendidikan Agama Islam di Lokalisasi pekerja seks 

komersil (PSK) Kedung Banteng Ponorogo?  

D. Tujuan penelitian  

1. Ingin mengetahui kegiatan apa saja yang menjadi program dalam 

pendidikan  agama Islam di lokalisasi PSK di Desa kedung Banteng 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan Pendidikan  Agama Islam di lokalisasi 

PSK di Desa kedung Banteng Ponorogo. 

E. Manfaat penelitian  

1. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi PSK yang berada di 

Desa kedung Banteng Ponorogo. 

2. Dapat digunakan sebagai suber informasi bagi penelitian selanjutnya. 

F. Metode penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif,
6
 yang memiliki karakteristik alami 

(natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung 

dilakukan secara analisa induktif dan lebih menekankan pada makna. 

                                                 
6
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 60-61. 
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Ada enam macam metode penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, 

partisipatoris, dan penelitian tindakan kelas. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang objek penelitian, 

interaksi lingkungan, suatu unit sosial, individu, keluarga, lembaga, atau 

masyarakat.
7
. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
8
 Untuk itu dalam penelitian kualitatif ini, 

kehadiran peneliti sangat dipentingkan dan bertindak sebagai instrumen 

kunci, partisipan pasif sekaligus pengumpulan data. Sedangkan instrumen 

lainnya berfungsi sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti menentukan lokasi penelitian di Desa Kedung Banteng 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Peneliti memilih lokasi 

penelitian ini karena peneliti tertarik dengan lokalisasi yang menjadi 

perhatian pemerintah . 

4. Sumber Data 

                                                 
7
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22. 

8
 Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

117. 
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Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya.
9
 Untuk 

itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obsrvasi berperan serta 

(participan observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan 

dokumentasi (document review).
10

 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan penyuluh keagamaan (ustadh), ketua KUA Sukorejo dan 

sebagian PSK sebagai sumber data utama. Sedangkan sumber data tertulis, 

dan statistik adalah sumber data tambahan.
11

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Sebab dalam penelitian kualitatif, fenomena dapat dimengerti 

maknanya dengan baik, apabila dilakukan dengan wawancara yang 

mendalam, observasi pada latar fenomena tersebut berlangsung, dan 

melengkapi data diperlukan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan 

                                                 
9
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158-181. 

10
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:  Penelitan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD 

(Bandung: Alphabeta, 2005), 309. 
11

   Lofland, Analizing social setting, A Guide to Qualitative Observation and Analysis 

(Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984), 47. Lihat dalam Moleong, Metodologi 

Penelitian Kualitatif, 112. 
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tujuan tertentu. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan 

wawancara terbuka dengan wawancara terstruktur dan tak terstruktur.  

1) Wawancara terbuka 

 Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dan telah diketahui oleh informan. Dalam penelitian 

kualitataif  sebaiknya digunakan wawancara terbuka yang para 

subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui pula apa maksud wawancara itu. 

2) Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis 

wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis. 

Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan ketat.  

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang 

berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini 

digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau 

informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan 

kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, 

penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau 

perspektif tunggal. informan biasanya terdiri atas mereka yang 

terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka 
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memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih 

mengetahui informasi yang diperlukan. 

Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini 

adalah: 

a) Bapak Hadi Nyoto selaku ketua RT di lokalisasi PSK di Desa 

Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

b) Ibu Ifrod selaku penyuluh agama di kementerian Agama 

c) Bapak Sahuri selaku Modin di desa Kedung Banteng 

d) Pekerja seks Komersil Ponorogo
12

 

b. Teknik observasi  

Teknik ini digunakan apabila seorang peneliti ingin mengetahui 

secara empirik data yang diteliti. Observasi yaitu pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
13

 

Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi 

observasi berpartisipasi (participant observation) terdiri dari 

partisipasi pasif, aktif, moderat dan partisipasi lengkap. Selanjutnya, 

observasi yang secara terang-terangan  dan tersamar (over observation 

dan covert observation), dan observasi tak tersetruktur (unstructured 

observation).
14

 

                                                 
 

12
 Dari beberapa informan tersebut peneliti memilih 4 informan sebagai sumber 

informasi, karena 4 informan tersebut sudah bisa mewakili yang lainnya dan sudah memenuhi 

kebutuhan dalam penelitian. 

 
13

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan), 181. 
14

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 310. 
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Berangkat dari beberapa teknik observasi di atas, maka dalam 

penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi 

pasif dan observasi terus terang. 

1) Observasi Partisipasi Pasif. 

Di mana peneliti masuk ke tempat kegiatan orang yang 

diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

2) Observasi Terus Terang. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak 

awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif 

peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam 

pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di lapangan penilis  

membuat “catatan” setelah pulanُ ke rumah atau tempat tinُُal 

barulah menyusun “catatan lapanُan”.15
 

Aktifitas penelitian tersebut dilaksanakan selama 2 bulan 

(Mei-Juni), peneliti mengobservasi kegiatan dan metode 

pendidikan. 

c.    Teknik Dokumentasi 

                                                 
 

15
 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 153. 
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Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, 

teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena 

pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional.
16

  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan 

data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan 

rekaman. “rekaman” sebagai sebagai setiap tulisan atau pernyataan 

yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan 

tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedanُkan “dokumen” 

digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, 

buku harian, catatan khusus, foto-foto dan lain sebagainya.
17

 

Teknik dokumentasi sengaja digunakan dalam penelitian ini, 

sebab: pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama 

ditinjau dari waktu; kedua, merupakan sumber informasi yang stabil, 

baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi di masa 

lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan; ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam 

konteksnya; keempat, sumber ini sering merupakan pernyataan legal 

                                                 
16

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 181. 

 
17

 Moleong, Metodologi penelitian kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 154. 
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yang dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini, dicatat dalam format rekaman dokumentasi. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa motivasi dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh.
 
Aktifitas dalam analisis data, meliputi data reduction, 

data display dan conclusion.
 18

Reduksi data adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Membuat 

kategori, dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

                                                 
18

 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif  (Jakarta: UI 

Press, 1992), 20.  
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a. Penyajian data (data display) proses penyusunan informasi yang komplek 

ke dalam suatu bentuk yang sistematis, agar lebih sederhana dan dapat 

dipahami maknanya. Setelah data direduksi, kemudian disajikan sesuai 

dengan pola dalam bentuk uraian naratif. 

b. Conclusion adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
19

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan tehadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, pengamatan, 

triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif 

dan pengecekan anggota.
20

 Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam peneltian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 

                                                 
 

19
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatf, 175. 
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penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini 

akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan. Maksud dan tujuan memperpanjang keikutsertaan dalam 

penelitian ini adalah: dapat menguji ketidak-benaran informasi yang 

diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri, maupun 

dari responden dan selain itu dapat membangun kepercayaan subyek; 

dengan terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup panjang, peneliti dapat 

mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data, 

pertama-tama dan yang terpenting adalah distorsi pribadi 

b. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi, kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori.
21

 

                                                 
21
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Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan 

memanfaatkan sumber dan penyidik. Teknik triangulasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu 

dapat dicapai peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (e) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Teknik triangulasi 

dengan penyidik, artinya dengan jalan memanfaatkan peneliti atau 

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi 

kemencengan dalam pengumpulan data. 

d. Pengecekan Sejawat melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil-hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan 

rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan maksud: (a) untuk 

membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan 

kejujuran, (b) diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan 
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awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang 

muncul dari pemikiran peneliti. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: (1) tahap pra-

lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapan perlengkapan penelitian 

dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. Tahap ini dilakukan bulan  

Maret sampai dengan April 2015, (2) Tahap pekerjaan lapangan, yang 

meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan 

dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Tahap ini dilakukan bulan 

April 2015, (3) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan 

setelah pengumpulan data, yaitu bulan Mei 2015, (4) Tahap penulisan hasil 

laporan penelitian, yaitu bulan Juni 2015. 

 

G. Sistimatika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dan pendalaman dalam skripsi ini 

maka penulis mengelompokan menjadi lima bab, dimana masing-masing bab 

mempunyai sub bab, dimana semuanya merupakan suatu pembahasan yang 

utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun 
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sistimatika yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Bab I Pendahuluan  

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar 

pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi, latar belakang masalah 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian sumber data, tehknik penggalian data, 

tehknik pengolahan data teknik analisa data, kajian pustaka, dan yang 

terakhir adalah sistematika pembahasan.  

2. Bab II Pendidikan Agama Islam (PAI)  

Bab ini merupakan landasan teori fiqh yang nantinya akan 

digunakan untuk menganalisa permasalahan pada bab III. Dalam bab ini 

diungkapkan mengenai pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI)  

3. Bab III Data yang diperoleh Terhadap pendidikan agama Islam (PAI) di  

Lokalisasi Kedung Banteng Sukorejo Ponorogo 

Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian yang berisi 

tentang keadaan umum Lokalisasi PSK meliputi : sejarah singkat 

berdirinya, letak geografisnya, kegiatan sosial  kemasyarakatan, kegiatan 

sosial keagamaan, pemahaman mengenai pengetahuan keagamaan.  

4. Bab IV Analisa Terhadap pendidikan agama Islam (PAI) di  Lokalisasi 

Kedung Banteng Sukorejo Ponorogo  

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yang 

meliputi analisa Bagaimana pendidikan agama Islam di lingkungan 



37 

 

  

lokalisasi psk di desa kedung banteng sukorejo ponorogo, Bagaimana 

pengaruh pendidikan agama Islam terhadap  lokalisasi psk di desa kedung 

banteng sukorejo ponorogo. 

5. Bab V Penutup  

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi 

ini, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan 

saran atas beberpa hal yang ditemukan dalam penelitian.  
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BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Pengertian Pendidikan Islam  

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam secara 

keseluruhan, karenanya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan 

hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba 

Allah SWT yang selalu bertakwa kepada-Nya dan mencapai kehidupan yang 

bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah yang disebut dengan tujuan akhir 

pendidikan Islam. 

Pendidikan Islam, secara prinsipil diletakkan pada dasar-dasar ajaran 

Islam dan seluruh perangkat kebudayaan. Dasar-dasar pembentukan dan 

pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama tentu saja al-Qur‟an 

dan Sunnah Rasulullah saw.
22

 Disini penulis juga akan menjelaskan tentang 

perbedaan dari pendidikan agama Islam, pendidikan dalam persepektif Islam, 

pendidikan menurut Islam dan pendidikan Islam.  

Menurut Muhaimin dalam bukunya Paradingma Pendidikan Islam 

menyatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian dari 

pendidikan Islam. Istilah “pendidikan Islam” dapat difahami dalam beberapa 

persepektif, yaitu: 

1. Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yakni pendidikan yang 

difahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai 

                                                 
22

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

2007), 12-13. 
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fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur‟an 

dan As-sunnah/hadis. Dalam pengertian yang pengertian yang pertama ini, 

pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang 

mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber 

dasar tersebut. 

2. Pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikkan agama Islam atau 

ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life (pandangan dan 

sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian yang kedua ini pendidikan Islam 

dapat berwujud segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu 

lembaga untuk membantu seseorang dalm menanamkan ajaran Islam dan 

nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidup. 

3. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan 

pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. 

Dalam arti proses bertumbuhkembangnya Islam dan umatnya, baik Islam 

sebagai agama, ajaran maupun system budaya dan peradapan sejak zaman 

Nabi Muhammad Saw sampai sekarang. Jadi dalm pengertian yang ketiga 

ini istilah pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses pembudayaan 

dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradapan umat Islam dari 

generasi ke generasi sepanjang sejarah. 
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4. Pendidikan dalam persepektif Islam mengandung pengertian 

pendidikan/pengajaran keagamaan atau keislaman, dan 

pendidikan/pengajaran ke (Islam).
23

 

Dengan demikian dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan Isalm merupakan suatu sistem pendidikan yang diselenggarakan 

atau didirikan dengan niat untuk mensejahterakan ajaran dan nilai-nilai Islam 

dalam kegiatan pendidikannya. Jadi, penulis di sini lebih menekankan pada 

pendidikan Islamnya saja bukan pada pendidikan lain.  

Secara umum konsep pendidikan Islam mengacu kepada makna dan asal 

kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan 

ajaran Islam. Dalam konteks ini akan dirunut hakikat pendidikan Islam yang 

sekaligus menggambarkan apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut 

pengertian secara umum. Acuan ini didasarkan pada sejumlah istilah yang 

umum dikenal dan digunakan para pakar. 

Ada tiga istilah yang umum digunakan dalam pendidikan Islam, Yaitu al-

Tarbiyah, al-Ta’lîm dan al-Ta’dîb. Kata “pendidikan” yanُ umum kita 

gunakan sekarang, dalam bahasa arabnya adalah Tarbiyah dengan kata kerja 

rabba sedanُkan kata “penُajaran” dalam bahasa arabnya adalah Ta’lîm 

dengan kata kerjanya „Alama. Jadi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa 

arabnya adalah “tarbiyah wata‟lîm” sedanُkan pendidikan Islam sendiri adalah 

dalam bahasa arabnya adalah “Tarbiyah Islamiyah”.24
 

                                                 
23

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam  Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 29-30. 
24

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 25. 
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Kata Tarbiyah juga mengandung arti memelihara, membesarkan dan 

mendidik yang ke dalamnya sudah termasuk makna mengajar. Berangkat dari 

pengertian ini makna tarbiyah didefinisikan sebagai proses bimbingan terhadap 

potensi manusia (jasmani, ruh dan akal) secara maksimal agar dapat menjadi 

bekal dalam menghadapi kehidupan dan masa depan.
25

 Al-Abrasi juga 

memberikan pengertian  bahwa tarbiyah  adalah mempersiapkan manusia 

supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap 

jasmaninya, sempurna budi pekertiny (akhlaknya), Teratur pikirannya, halus 

perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan 

atau tulisan.
26

 

Kata Addaba dimaknai sebaُai “mendidik”, maka Al-Ta’dîb di sini 

berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan 

ke dalam  diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari 

segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan 

akan berfungsi sebagai pembimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat 

Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadiannya.
27

 

Kata Ta’lîm denُan kata kerjanya „alama juga sudah digunakan pada 

zaman Nabi. Baik dalam al-Qur‟an Hadist atau pemakaian sehari-hari, kata ini 

lebih banyak digunakan daripada kata tarbiyah tadi. Menurut Rashid Ridha 

Ta’lîm adalah suatu proses transmisasi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa 

individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Pemaknaan ini 

                                                 
25

 Jalaludin, Teologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 70. 
26

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 16. 
27

 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 30. 
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didasarkan atas Q.S.al-Baqarah ayat 31 tentang „alama Tuhan kepada Adam 

As. Kemudian menurut Al-Marahi pengajaran dilaksanakan bertahap, 

sebagaimana tahapan Adam As. Mempelajari, menyaksikan dan menganalisa 

asma-asma yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Ini berarti bahwa al-ta’lîm 

mencakup aspek kongnitif belaka, belum mencapai pada domain lainnya.
28

 

Terlepas dari ketiga term di atas, secara terminologi, para ahli pendidikan 

Islam telah mencoba memformulasi pengertian pendidikan Islam. Di antara 

batasan yang sangat variatif tersebut adalah: 

1. Al-Shaibani; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses 

mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, 

masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu 

aktivitas asasi dan profesi di antara berbagai profesi asasi dalam masyarakat. 

2. Muhammad Fadhil al-Jamaly; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai 

upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup 

lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan 

yang mulia.  

3. Ahmad Marimba; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya 

kepribadiannya yang  utama (insan al-kamîl) 

                                                 
28

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam,17. 
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4. Ahmad Tafsir; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai 

dengan ajaran islam.  

Dari batasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah 

suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan 

kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan 

dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran Islam yang diyakininya. 

Sahminan Zaini, dalam bukunya prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam 

menyatakan deَinisi pendidikan Islam ialah “usaha menُembanُkan fitrah 

manusia dengan ajaran Islam, agar terwujud (tercapai) kehidupan manusia 

yang makmur dan bahagia.
29

 Dari pengertian ini nampak ditekankan usaha 

pengembangan fitrah manusia melalui ajaran Islam bagi tercapainya kehidupan 

yang bahagia.  

Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam setelah mengutip 

pendapat M. Athiyah al-Abrashî dan Ahmad Marimba mengemukakan 

penُertian pendidikan Islam adalah “suatu proses edukatiَ yanُ menُarah 

kepada pembentukan akhlak atau kepribadian. Pengertian pendidikan seperti 

disebutkan di atas mengacu kepada suatu sistem yaitu “sistem pendidikan 

Islam”30
. Melihat dari beberapa pengertian yang  dikemukakan  di atas maka 

nampak sekali umumnya penekanan utama diberikan kepada pentingnya 

pembentukan akhlak (kepribadian) di samping adanya penekanan persoalan 
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 Syahminan Zaini, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 1988), 4. 
30

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 4. 
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fitrah manusia dan upaya manusia dalam mencapai hidup makmur dan bahagia 

sesuai dengan ajaran dan norma Islam.  

B. Dasar Pendidikan Islam 

Setiap usaha pendidikan sangat memerlukan dasar berbagai landasan 

berpijak dalam penentuan materi, interaksi, inovasi dan cita-citanya. Oleh 

karena itu seluruh aktifitas pendidikan meliputi penyusunan konsep teoritis dan 

pelaksanaan operasionalnya harus memiliki dasar yang kokoh. Hal ini di 

maksudkan agar usaha yang terlingkup dalam pendidikan mempunyai sumber 

keteguhan dan keyakinan yang tegas sehingga peraktek pendidikan tidak 

kehilangan arah dan mudah disimpangkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar 

pendidikan.  

Dasar pendidikan yang dimaksud tidak lain ialah nilai-nilai tertinggi yang 

dijadikan pandangan hidup suatu masyarakat tempat pendidikan itu di 

laksanakan. Berkaitan dengan pendidikan Islam maka pandangan hidup yang 

mendasari seluruh proses pendidikan Islam adalah pandangan hidup yang 

Islami yang merupakan nilai luhur yang bersifat teransenden, eternal dan 

universal.
31

  

Dalam konteks ini, dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam 

hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat 

mengantarkan peserta didik kearah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, 

dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah al-Qur‟an dan Sunnah 

Rasulullah (hadîts). Menetapkan al-Qur‟an dan Hadîts sebagai dasar 

                                                 
31

 Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 

1992), 55. 



45 

 

  

pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan 

pada keimanan semata. Namun justru karena kebenaran yang terdapat dalam 

kedua dasar tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan 

dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman, al-Qur‟an 

tidak ada keraguan padanya (Q.S.Al-Baqarah/2:2), Ia tetap terpelihara kesucian 

dan kebenarannya (Q.S. Ar Ra‟d/15:9), baik dalam pembinaan aspek 

kehidupan spiritual maupun aspek sosial budaya dan pendidikan.
32

 Demikian 

pula dengan kebenaran hadits sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam. 

Secara umum, hadist difahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, serta ketetapan. Kepribadian 

Rasul sebagai uswatun al-hasanah yaitu contoh tauladan yang baik (Q.S. Al 

Ahzab/33:21). Oleh karena itu, prilakunya senantiasa terpelihara dan dikontrol 

oleh Allah SWT (Q.S.An Najm/53:3-4).
33

 

Abdul Kholiq dalam bukunya pemikiran pendidikan Islam kajian tokoh 

klasik dan kontemporer mengutip pendapat Hasan Langgulung, ada lima 

sumber nilai yang diakui dalam Islam yaitu al-Qur‟an dan sunnah Nabi Saw 

sebagai sumber yang asal. Kemudian Qiyas, artinya membandingkan masalah 

yang di sebutkan oleh al-Qur‟an atau sunah dengan masalah yang di hadapi 

oleh umat Islam tetapi nas yang tegas dalam al-Qur‟an tidak ada. Kemudian 

masalah umum yang tidak bertentangan dengan nash, sedangkan sumber yang 
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kelima adalah Ijma‟ dan ahli َikir Islam yanُ sesuai denُan sumber dasar al-

Qur‟an dan sunnah Nabi.34
 

C. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

 Moh Roqib dalam bukunya ilmu pendidikan Islam pengembangan 

pendidikan integrasif disekolah, keluarga dan masyarakat mengacu pada 

pendapat Zakiah Daradjat dan Neong Muhajir mengemukakan konsep 

pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia seutuhnya, tidak hanya 

memperhatikan dan mementingkan segi akidah (keyakinan), ibadah (ritual), 

dan akhlak (norma-etika) saja, tetapi jauh lebih luas dan dalam dari pada semua 

itu. Para pendidik Islam pada umumnya memiliki pandangan yang sama bahwa 

pendidikan Islam berbagai bidang: (1) keagamaan; (2) akidah dan amaliah; (3) 

akhlak dan budi pekerti; dan (4) fisik-biologis, eksak, mental-psikis, dan 

kesehatan. Dari sisi akhlak, pendidikan Islam harus dikembangkan dengan 

didukung oleh ilmi-ilmu lain yang terkait. 
35

 

Dari penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup 

pendidikan Islam meliputi: 

1. Setiap proses perubahan menuju kearah kemajuan dan perkembangan 

berdasarkan ruh ajaran Islam. 

2. Perpaduan antara pendidikan jasmani, akal (intelektual), mental, perasaan 

(emosi), dan rohani (spiritual). 
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3. Keseimbangan antara jasmani dan rohani, keimanan-ketakwaan, fikir-

dhikir, ilmiah-alamiah, materiil-spiritual, individual-sosial, dan dunia-

akhirat. 

4. Realisasi dwi fungsi manusia, yaitu fungsi peribadatan sebagai hamba 

Allah (‘abdullah) untuk menghambakan diri semata-mata kepada Allah 

dan fungsi kekhalifahan sebagai khalifah Allah (khalîfatullah) yang diberi 

tugas untuk menguasai, memelihara, memanfaatkan, melestarikan dan 

memakmurkan alam semesta (rahmatan lil ‘alamîn).
36

 

D. Tugas dan Fungsi Pendidikan Islam 

Pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah suatu proses yang berlangsung 

secara kontinu dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka tugas dan 

fungsi yang perlu diemban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan manusia 

seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas 

dan fungsi pendidikan Islam memiliki sasaran pada peserta didik yang 

senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, mulai dari kandungan 

sampai akhir hayat. 

Secara umum tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan 

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke 

tahap kehidupannya sampai mencapai titik optimal. Sementara fungsinya 

                                                 
36

 Ibid. 



48 

 

  

adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan 

berjalan dengan lancar.
37

 

Dari telaah di atas, dapat difahami bahwa, tugas pendidikan Islam 

setidaknya dapat dilihat dari  tiga pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut 

adalah; pengembangan potensi, proses pewarisan budaya, serta interaksi antara 

potensi dan budaya. Untuk menjamin terlaksananya dari tiga pendekatan. 

Ketiga pendekatan tersebut adalah; pendidikan sebagai tugas pendidikan Islam 

secara baik, hendaknya terlebih dahulu dipersiapkan situasi-kondisi pendidikan 

yang bernuansa elastik, dinamis, dan kondusif yang memungkinkan bagi 

pencapaian tugas tersebut. Hal ini berarti bahwa pendidikan Islam dituntut 

untuk dapat menjalankan fungsinya, baik secara struktural maupun 

institusional.
38

  

E. Komponen Pendidikan Islam  

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud sistem pendidikan adalah 

sistem pendidikan Islam yaitu suatu kesatuan komponen yang terdiri dari 

unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Dari beberapa sumber yang dipelajari, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

7 komponen pendidikan yaitu : 1. Tujuan, 2. Pendidik, 3. Peserta didik (siswa), 

4. Isi/materi, 5. lingkungan pendidikan 6. metode pendidikan 7. Evaluasi. 

Maka untuk menghasilkan output dari sistem pendidikan yang bermutu, 

hal yang paling penting adalah bagaimana membuat semua komponen yang 
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dimaksud berjalan dengan baik. Yang mana pendidik, siswa, materi 

pendidikan, alat pendidikan dan lingkungan pendidikan semuanya satu langkah 

menuju pencapaian tujuan pendidikan itu.
39

 

1. Tujuan Pendidikan Islam  

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau 

kegiatan selesai. Maka pendidikan, karena merupakan suatu usaha dan kegiatan 

yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya 

bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang 

berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari 

kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya.
40

 

Tujuan pendidikan sendiri termasuk masalah sentral dalam pendidikan, sebab 

tanpa perumusan tujuan pendidikan bisa menjadi tidak jelas, tanpa arah dan 

bahkan bisa tersesat atau salah langkah, oleh karenanya tujuan pendidikan 

menjadi inti dan sangat penting dalam menentukan isi dan arah pendidikan 

yang diberikan.
41

 

Dalam konteks tujuan pendidikan Islam Basuki dan Miftahul Ulum 

dalam bukunya pengantar ilmu pendidikan Islam setelah mengutip pendapat 

Hasan Langgulung mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam harus 

mampu mengakomondasikan tiga fungsi utama dari agama. Pertama fungsi 

spiritual yaitu berkaitan dengan aqidah dan iman, kedua fungsi psikologi yaitu 

berkaitan dengan tingkah laku individu termasuk nilai-nilai akhlak yang 
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mengangkat derajat manusia kederajat yang lebih sempurna, ketiga fungsi 

sosial yaitu berkaitan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan dengan 

aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lain atau 

masyarakat, dimana masing-masing mempunyai hak untuk menyusun 

masyarakat yang harmonis dan seimbang.
42

 

Jalaluddin dalam bukunya teologi pendidikan setelah mengutip pendapat 

Muhammad Omar al-Toumy al-Shaibani menggariskan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah untuk mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga 

mencapai tingkat akhlak al-karimah. Tujuan ini sama dan sebangun dengan 

tujuan yang akan dicapai oleh misi kerasulan, yaitu membimbig manusia agar 

berakhlak mulia (al-Hadits). Kemudian akhlak mulia dimaksud, diharapkan 

tercermin dari sikap dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan 

Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia dan sesama makhluk Allah SWT, 

serta lingkungannya.
43

 

Ahmad Tafsir dalam bukunya ilmu pendidikan Islam dalam persepektif 

Islam mengutip pendapat Abdul Fattah Jalal mengemukakan tujuan umum 

pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Ia 

mengatakan bahwa tujuan ini akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus.
44

. 

Samsul Nizar dalam bukunya filsafat pendidikan Islam mengutip pendapat 

Muhammad Fadhil al-Jamali mengemukakan tujuan pendidikan Islam menurut 

al-Qur‟an meliputi: (1) menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di 
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antara makhluk Allah lainnya dan tanggung  jawabnya dalam kehidupan ini; 

(2) menjelaskan hubungan sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya 

dalam tatanan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah 

penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta; dan (3) menjelaskan  

hubungannya dengan Khaliq sebagai pencipta alam semesta.
45

  

Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan dalam bukunya filsafat pendidikan Islam 

mengutip pendapat Ahmad D. Marimba mengemukakan ada dua macam tujuan 

pendidikan Islam yaitu tujuan sementara dan tujuan akhir. 

1. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara adalah sasaran sementara yang harus dicapai oleh 

umat Islam yang melaksanakan pendidikan Islam. Tujuan sementara di sini, 

yaitu tercapainya berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmaniah, 

pengetahuan membaca, menulis, pengetahuan ilmu-ilmu kemasyarakatan, 

kesusilaan, keagamaan, kedewasaan jasmani-rohani dan sebagainya.
46

 

Tujuan sementara ini juga akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah 

pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan 

formal. Pada tujuan sementara inilah terbentuknya (Insan al-Kamîl) dengan 

pola takwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, sekurang-

kurangnya beberapa cirri pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik.
47

 

2. Tujuan Akhir 
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Pendidikan Islam itu akan berlangsung selam hidup, maka tujuan 

akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan 

umum yang berbentuk (Insan al-Kamîl) dengan pola takwa dapat 

mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam 

perjalanan hidup seseorang. Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku 

selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, 

memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. 

Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah 

SWT: 

سل تم مڱ أ ڰ إاڰ  ت ا ت ا ّ حقڰ تقاته  ا اتڰق ا الڰذي آم  يا أيڱ

Artinya : 

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 

dengan sebenar-benarnya takwa; dan janganlah kamu mati kecuali dalam 

keadaan muslim (menurut ajaran Islam). (Q.S. Ali Imran:3.102.).
48

 

 

Adapun tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya 

kepribadian muslim. Yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya 

merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam.
49

  

Secara praktis Samsul Nizar dalam bukunya filsafat pendidikan 

Islam pendekatan historis, teoritis dan praktis mengutip pendapat 

Muhammad Athiyah al-Abrashi, menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

Islam terdiri atas 5 sasaran, yaitu: (1) membentuk akhlak mulia; (2) 

mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat; (3) persiapan untuk mencari 
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rizki dan memelihara segi kemanfaatan; (4) menumbuhkan semangat 

ilmiah dikalangan peserta didik; dan (5) mempersiapkan tenaga profisional 

yang terampil.
50

  

Dari beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan 

Islam merupakan proses membimbing dan membina fitrah peserta didik 

secara maksimal dan bermuara pada terciptanya pribadi peserta didik 

sebagai muslim paripurna (Insan al-kamîl). Melalui sosok pribadi yang 

demikian, peserta didik diharapkan akan mampu memadukan fungsi iman, 

dan amal (Q.S.Al Mujadalah/58:11) secara integral bagi terbinanya 

kehidupan yang harmonis, baik dunia maupun akhirat.  

2.  Pendidik 

Pendidik secara fungsional menunjukkan kepada seseorang yang 

melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, 

pendidikan, pengalaman dan sebagainya. 
51

 Dalam Islam, orang tua yang 

paling bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, didasarkan pada 

firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6: 

 ٦َ:التحرم ُيَاأَي َها الِذيَن َءاَمُنوا قوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا  

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka 

 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-

anaknya, dari merekalah anak pertama kali menerima pendidikan. 
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Salah satu unsur penting dari dari proses kependidikan adalah 

pendidik. Di pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar 

dalam upaya mengantarkan peserta didik kearah tujuan pendidikan yang 

dicita-citakan. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki 

tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam 

persepektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab 

terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, 

kongnitif, maupun Psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
52

 

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi 

bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani 

dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan 

tugasnya sebagai mahluk Allah SWT, khalifah di permukaan bumi, 

sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri 

sendiri.
53

 Oleh karena itu pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas 

pada orang-orang yang bertugas di sekolah tetapi semua orang yang 

terlibat dalam proses pendidikan anak mulai sejak dalam kandungan 

hingga ia dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. 

3. Peserta Didik (siswa) 

Peserta didik atau murid dalam arti luas adalah orang yang belajar 

atau orang yang menuntut ilmu, baik formal, informal ataupun nonformal. 

Az-Zarnuji  menyatakan bahwa pelajar harus mempunyai niat yang 
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sungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan keridhaan Allah agar dapat 

pahala kelak di akhirat, menghilangkan kebodohan pada diri sendiri 

maupun orang lain, serta berniat menghidupkan dan melestarikan agama 

Islam 

Anak didik merupakan amanah yang harus dibina potensinya. 

Menurut Abdullah Shaَi‟i ia menginginkan anak didiknya sebagai orang 

yang memiliki paham keagamaan ahl al-sunnah wal-jama’ah, berakhlak 

Islam yang kuat, memiliki niat yang ikhlas, memiliki keberanian, memiliki 

etos keilmuan, keterampilan dan akhlak mulia. Abdullah Shaَi‟i juga 

menginginkan agar setiap anak didik memiliki keimanan atau akidah yang 

kuat. Hal ini dapat digambarkan ketika anak didik memasuki ruang kelas 

maka bacaan pertama mereka adalah membaca akidah muamalah, yaitu 

susunan kalimah yang mengandung pernyataan pujian kepada Allah SWT, 

meridhoi Allah SWT sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad 

sebaُai Nabi dan Rasul, Qur‟an sebaُai Iman, ka‟bah sebaُai kiblat, 

orang-oranُ mu‟min sebaُai saudara, membebaskan diri dari aُama yanُ 

bertentangan dengan agama Islam, mengimani segenap kitab yang 

diturunkan Allah SWT dan segenap Rasul yang di utusnya, mengimani 

malaikat, kadar baik buruk, percaya pada hari akhir dan pada setiap yang 

di bawa oleh Nabi Muhammad saw.
54
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4. Kurikulum Pendidikan Islam  

Esensi kurikulum ialah program. kurikulum adalah program. 

Kurikulum ialah program dalam mencapai tujuan pendidikan. Manusia 

memiliki potensi untuk berkembanُ menjadi ”manusia yanُ baik” dan 

juُa mempunyai potensi untuk berkembanُ menjadi “manusia yanُ 

buruk”. Sementara semua manusia menُinُinkan menjadi “ manusia yanُ 

baik” jika beُitu maka kurikulum haruslah berupa program untuk 

menُembanُkan manusia aُar menjadi “manusia yanُ baik”.55
 Manusia 

yang baik ialah :  

Pertama Akhlaknya baik, akhlak yang baik itu haruslah akhlak 

yang berdasarkan iman yang kuat. Ahklak diperlukan agar kehidupannya 

stabil. Ciri utamanuya ialah kemampuan mengendalikan diri tingkat tinggi. 

Orangnya akan menjadi orang yang sabar dan tahan banting. 

Kedua Memiliki pengetahuan yang benar, atau keterampilan kerja 

kompetitif. Pengetahuan diperlukan untuk mengenali kebaiakn dan untuk 

bekal bekerja dalam mencari pengahasilan atau ketrampilan kerja jelas 

diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. 

Ketiga Menghargai keindahan. Seni ialah sesuatu yang 

menyangkut indah tidak indah. Ini diperlukan sekurang-kurangnya untuk 

kesempurnaan hidup. Hidup akan dirasakan lebih enak bila kita dapat 

menikmati keindahan. Hidup itu akan indah bila orang mampu menikmati 
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keindahan bila kemampuan ini berkembang jauh maka orang itu akan 

mampu menciptakan keindahan.  

Tiga pilar inilah isi semua kurikulum : ahklak, ilmu atau 

ketrampilan, seni. Ahklak (iman) menjadi core. Jika seseorang telah 

memiliki yang tiga itu, maka orang itu dijamin menjadi orang yang baik. 

Itulah kurikulum pendidikan baik dalam arti minimal maupuan maksimal.  

 Dalam kehidupan sehari-hari kata kurikulum sekurang-kurangnya 

memiliki tiga pengertian.  

Pertama Kurikulum dalam arti sederet mata palajaran pada suatu 

jenjang dan jenis sekolah 

Kedua Kurikulum dalam arti silabus  

Ketiga Kurikulum arti program sekolah  

Inilah pengertian kurikulum yang paling luas dan istilah inilah 

yang dimaksud dengan kurikululum tatkala belajar ilmu pendidikan. 

5. Metode Pendidikan Islam 

Metode berasal dari bahasa latin method  yanُ berarti “melalui” 

dan hodos yanُ berarti “jalan ke” atau “cara ke”. Dalam bahasa arab, 

metode disebut tariqah artinya “jalan”, “cara”, „sistem” atau “ketertiban” 

dalam mengerjakan sesuatu. Sebagai suatu istilah, metode berari suatu 

sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita.
56

 Alat pendidikan Islam 

yaitu segala sesuatu yang dapat digumakan untuk mencapai tujuan 
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pendidikan Islam. Dengan demikian maka alat ini mencakup apa saja yang 

dapat digunakan termasuk di  dalamnya metode pendidikan Islam. 

Dalam penerapannya, metode pendidikan Islam menyangkut 

permasalahan individual atau social peserta didik dan pendidik itu sendiri. 

Untuk itu dalam menggunakan metode seorang pendidik harus 

memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Sebab  

metode pendidikan merupakan sarana atau jalan menuju tujuan 

pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik 

haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut. Dasar 

metode pendidikan Islam itu diantaranya adalah dasar agamis, biologis, 

psikologis, dan sosiologis. 

Keempat dasar di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dan harus diperhatikan oleh para pengguna metode pendidikan 

Islam agar dalam rangka mencapai tujuan, tidak mengunakan metode yang 

tidak tepat dan tidak cocok dengan kondisi agamis, kondisi biologis, 

kondisi psikologis, dan kondisi sosiologis peserta didik.
57

 

Sebagai ummat yang telah dianugerahi Allah Kitab AlQuran yang 

lengkap dengan petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan 

bersifat universal sebaiknya menggunakan metode mengajar dalam 

pendidikan Islam yang prinsip dasarnya dari Al Qur‟an dan Hadits. 

Diantara metode-metode tersebut adalah: 

 

                                                 
57

 Ramayulis, , metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia 2008), 3 



59 

 

  

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah cara penyampaian informasi melalui 

penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. 

b. Metode Tanya jawab 

Metode Tanya jawab adalah suatu cara mengajar dimana seorang guru 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran 

yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. 

c. Metode diskusi 

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian/ penyampaian bahan 

pelajaran dimana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik 

membicarakan dan menganalisis secara ilmiyah guna mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun   berbagai alternative 

pemecahan atas sesuatu masalah. 

d. Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas adalah suatu cara mengajar dimana seorang 

guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, sedangkan 

hasil tersebut diperiksa oleh guru dan murid harus mempertanggung 

jawabkannya. 

e. Metode Demontrasi 

Metode demontrasi adalah suatu cara mengajar dimana guru 

mempertunjukan tentang proses sesuatu, atau pelaksanaan sesuatu 

sedangkan murid memperhatikannya. 

f. Metode eksperimen 
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Suatu cara mengajar dengan menyuruh murid melakukan suatu 

percobaan, dan setiap proses dan hasil percobaan itu diamati oleh setiap 

murid, sedangkan guru memperhatikan yang dilakukan oleh murid sambil 

memberikan arahan. 

g. Metode Amsal/perumpamaan 

Yaitu cara mengajar dimana guru menyampaikan materi pembelajaran 

melalui contoh atau perumpamaan. 

h. Metode Targhib dan Tarhib 

Yaitu cara mengajar dimana guru memberikan materi pembelajaran 

dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap 

keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi 

keburukan. 

i. Metode pengulangan (tikror) 

Yaitu cara mengajar dimana guru memberikan materi ajar dengan cara 

mengulang-ngulang materi tersebut dengan harapan siswa bisa mengingat 

lebih lama materi yang disampaikan. Satu proses yang penting dalam 

pembelajaran adalah pengulangan/latihan atau praktek yang diulang-ulang. 

Baik latihan mental dimana seseorang membayangkan dirinya melakukan 

perbuatan tertentu maupun latihan motorik yaitu melakukan perbuatan 

secara nyata merupakan alat-alat bantu ingatan yang penting. Latihan 

mental, mengaktifkan orang yang belajar untuk membayangkan kejadian-

kejadian yang sudah tidak ada untuk berikutnya bayangan-bayangan ini 

membimbing latihan motorik. Proses pengulangan juga dipengaruhi oleh 
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taraf perkembangan seseorang. Kemampuan melukiskan tingkah laku dan 

kecakapan membuat model menjadi kode verbal atau kode visual 

mempermudah pengulangan.
58

 

6. Lingkungan Pendidikan 

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut 

serta menentukan corak pendidikan Islam, yang tidak sedikit pengaruhnya 

terhadap anak didik. Lingkungan pendidikan adalah tanggung jawab siapa 

yang melaksanakan dalam pendidikan itu. Hal ini berkenaan tiga pusat 

lingkungan pendidikan, lingkungan pendidikan di keluarga, lingkungan 

pendidikan di sekolah, dan lingkungan pendidikan di masyarakat.
59

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 

lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau 

hewan. Dalam arti yang luas, lingkungan mencakup iklim dan geografis, 

tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan dan alam. Dengan 

kata lain lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam 

alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, 

baik manusia maupun benda buatan manusia, atau alam yang bergerak 

atau tidak bergerak, kejadian-kejadian atau hal-hal yang mempunyai 

hubungan dengan seseorang. Sejauh manakah seseorang berhubungan 

dengan lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya 

pengaruh pendidikan kepadanya. Tetapi keadaan-keadaan itu tidak 

selamanya bernilai pendidikan, artinya mempunyai nilai positif bagi 
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perkembangan seseorang, karena bisa saja malah merusak 

perkembangannya. 

7. Evaluasi pendidikan  

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation, yang berarti 

penilaian dan penaksiran.
60

 Dalam bahasa Arab, dijumpai 

istilah imtihân, yang berarti ujian, dan khatamanyang berarti cara menilai 

hasil akhir dari proses kegiatan.
61

 Dengan demikian diartikan sebagai 

penilaian dalam bidang pendidikan/penilaian mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Batasan mengenai evaluasi 

pendidikan adalah sebagai berikut : 

a. Proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan 

dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan 

b. Usaha untuk memproleh informsi berupa umpan balik (feed back) 

bagi penyempurnaan pendidikan. Bertitik tolak dari uraian di atas, 

dapat dikembangkan bahwa evaluasi merupakan data untuk 

menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan 

pendidikan sudah tercapai.
62

 

Kalau kita kaitkan dengan pengertian evaluasi pendidikan dengan 

pendidikan islam, maka evaluasi itu brarti suatu kegiatan untuk mnentukan 

taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan islam Al Wahab 

menyatakan bahan evaluasi / waqim itu adalah suatu sekumpulan kegiatan 
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pendidikan yang menentukan atas suatu perkara untuk mengetahui 

tercapainya tujuan akhir pendidikan dan mengajarkan sesuai dengan 

program-program pelajaran yang beraneka ragam. Sedangkan daftar hasil 

kegiatan pada waktu itu berupa kelemahan-kelemahan dan kelelahan 

evaluasi menitik bratkan pada proses pendidikan dan pengajaran 

peletaknya berupa catatan latihan dan juga pertemuan tatap muka. 
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