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Al-Qur‟an merupakan petunjuk utama bagi manusia untuk mencapai, 
kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat dasar-dasar 

hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Al-Qur,an terdiri 114 

surat, dari 114 surat tersebut peneliti merasa tertarik dengan surat al-‘Alaq. 

Surat al-‘Alaq terdiri dari 19 ayat yang merupakan surat Makkiyah yang 

membahas tentang perintah membaca al-Qur‟an;  
Di dalam surat al-‘Alaq tersebut peneliti menemukan konsep 

pendidikan Islam. Dan untuk mempermudah dalam penelitian, peneliti 

memecah konsep pendidikan Islam tersebut ke dalam aspek tujuan pendidikan 

Islam,  pendidikan Islam, dan metode pendidikan Islam 

Pendekatan yang penulis ambil dalam penelitan ini adalah pendekatan 

analisis deskriptif. Sedangkan jenis penelitian dalam kajian ini adalah 

penelitian kepustakaan ( library research) yaitu penelitian yang obyek 

utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lain. Setelah data-data 

yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara 

editing, Organizing, kemudian barulah ditemukan hasil kajian. Setelah 

pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis dengan metode 

content analisis, berfikir induktif, berfikir deduktif. Metode ini digunakan 

untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan bangunan pemikiran tentang 

masalah yang dibahas dengan menggunakan proses berfikir induktif, deduktif 

dalam penarikan kesimpulan. 

Hasil dari kajian konsep pendidikan Islam dalam surat al-‘Alaq ini 

adalah, (1) Tujuan pendidikan Islam itu dalam surat al-Alaq adalah 

menjadikan  pribadi peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang 

dapat memanfaatkan ilmu untuk mengenal dan beribadah kepada Allah SWT. 

Dengan penguasaan ilmu pengetahuan manusia akan mempunyai kemampuan 

spiritual, berilmu dan bermoral. (2) Materi pendidikan Islam dalam surat al-

Alaq adalah  pemahaman terhadap karakter sifat-sifat yang ada pada manusia 

sehingga mampu membuat materi pendidikan yang harus berisi bahan-bahan 

pelajaran yang dapat menumbuhkan, mengarahkan, membina dan 

mengembangkan potensi-potensi jasmaniyah dan rohaniyah peserta didik 

secara seimbang.(3) Metode pendidikan Islam dalam surat al-Alaq adalah 
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membaca, menulis dan mengulang materi merupakan kunci pokok dalam 

menyusun, membuat  bahkan ketika kita mempraktekkan suatu metode 

pendidikan Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia lahir ke dunia tanpa dibekali ilmu pengetahuan, baik untuk 

kepentingan dirinya maupun pihak lain diluar dirinya. Allah Yang Maha 

Bijaksana tidak akan menyia–nyiakan manusia dan mahkluk ciptaan-Nya yang 

lain, dengan demikian diturunkan al-Qur‟an untuk menuntun mereka ke jalan 

yang benar.  

Tidak diragukan lagi bahwa pendidik agung adalah Allah SWT. Dan al-

Qur‟an adalah kitab pendidikan dan pengajaran secara umum, dan kitab sosial 

moral dan spiritual secara khusus. Al-Qur‟an mengajak manusia untuk 

meningkatkan kondisinya menuju cita–cita yang tinggi. Inti pendidikan al-Qur‟an 

adalah pengembangan manusia menuju kesempurnaan dan ketinggian spiritual, 

moral, sosial dan intelektual.
1
 

Jadi, al-Qur‟an merupakan petunjuk utama bagi manusia untuk 

mencapai, kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat dasar-

dasar hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Disampinng itu, al-

Qur‟an juga mengandung motivasi untuk meneliti alam dan mencintai ilmu 

pengetahuan. Sebagian isi kandungan al-Qur‟an yang cukup penting adalah ilmu 

                                                 
1
 M. Darwis Hude, Hasan Basri, Maftuchin Abbas, Muntaha Azhari Al- Hafizh, Cakrawala 

Ilmu Dalam Al-Qur’an ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002 ),446. 
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pengetahuan. Memang al-Qur‟an tidak menyebutkan secara eksplisit. Banyak hal 

dan masalah yang hanya disebut secara implicit. Aspek ilmu pengetahuan tidak 

disebutkan secara detail, melainkan secara global dan tugas manusialah untuk 

menemukan spesifikasinya.
2
  

Al-Qur‟an yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6236 ayat tidak 

mungkin dapat menjelaskan secara terperinci, demikian itu dapat menghilangkan 

makna yang universal dan perennial dalam diri al-Qur‟an. Oleh karena itu, al-

Qur‟an banyak mengungkapkan hal-hal atau masalah–masalah yang mendasar 

yang meliputi segala aspek kehidupan yang memotivasi manusia untuk 

mempergunakan akalnya secara maksimal. Karena itu, umat manusia dituntut 

untuk mengkaji, meneliti dan mempelajari secara cermat makna yang terkandung 

dalam al-Qur‟an tersebut.  

Al-Qur‟an menekankan bahwa kemajuan tidak akan diraih dengan 

sendirinya dan tidak akan terjelma tampa aktivitas intelektual kemanusiaan. Al-

Qur‟an menekankan bahwa tidak akan ada hasil sempurna diperoleh oleh manusia 

tampa usaha maksimal secara sungguh.
3
    

Dilihat dari posisinya, al-Qur‟an tidak hanya sebagai pedoman umat 

Islam tetapi juga menjadi kerangka segala kegiatan intelektual maka untuk dapat 

dipahami dengan baik dan benar perlu penjelasan melalui penafsiran. Penafsiran 

adalah proses, perbuatan menafsirkan. Dengan kata lain, penafsiran adalah upaya 

                                                 
2
 Ibid,2-3. 

3
 Said Agil Husin al-Munawar, Aktualisasi Nilai – Nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan 

Islam (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), xii. 
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untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Hasilnya adalah tafsir. 

Sedangkan yang dimaksud tafsir al-Qur‟an yaitu penjelasan atau keterangan 

tentang ayat–ayat al-Qur‟an.4 

Dalam mempelajari al-Qur‟an tidaklah mudah karena dibutuhkan 

penafsiran yang benar dan menyakini kebenaran yang berlaku sepanjang masa 

secara mutlak. Disamping itu seorang mufasir harus menguasai bahasa Arab yang 

baik, mengetahui pengetahuan yang komprehensif tentang kaedah–kaedah yang 

berhubungan dengan ilmu tafsir seperti asbab nuzul, nasikh dan mansukh, qira’at, 

muhkamat, mutasyabihat, dan lain–lain. 

Selain itu, mufasir harus membebaskan diri dari segala bentuk 

keyakinan dan sifat–sifat tercela seperti syirik, kufur, khianat, dengki, takabur 

serta bebas dari sikap fanatisme terhadap suatu madhab. Inilah yang diingatkan 

Abu al-A‟la al- Mawdudi : “Barang siapa yang tak mau membebaskan 

pemikirannya dari fanatisme madhab, niscaya tidak akan diperbolehkannya aroma 

al-Qur‟an.”5
  

Seterusnya mufasir harus sadar bahwa yang sedang ditafsirkannya 

adalah al-Qur‟an, firman Allah yang mutlak benar, berlaku sepanjang masa secara 

universal, bukan karangan manusia. Karena itu, al-Qur‟an memiliki gaya bahasa, 

susunan kata dan kalimatnya sudah baku dan sempurna, sedikitpun tidak boleh 

                                                 
4
 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), 106 – 107. 
5
 Nasruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 1-

2. 
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dirubah. Kalimatnya yang singkat dan akurat mengandung prinsip–prinsip pokok 

yang dapat dikembangkan. 

Salah satu fungsi al-Qur‟an adalah sebagai bacaan. Al-Qur‟an di sini 

memberi motivasi dan dorongan kepada manusia untuk rajin membaca, karena 

membaca adalah jalan utama untuk seseorang memperoleh informasi dan 

pengetahuan. Baik bacaan tertulis maupun bacaan yang tidak tertulis seperti ayat–

ayat kauniyah, yaitu yang dikenal masyarakat dengan istilah hukum alam. Makin 

jelaslah bagi kita mengapa al-Qur‟an pertama kali diturunkan dengan perintah 

membaca.
6
  

Salah satu kandungan prinsip-prinsip pokok yang dapat dikembangakan 

dalam al-Qur‟an adalah pendidikan. Pendidikan adalah segala pengalaman. 

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan 

individu.
7
 

Pendidikan adalah long life education. Dimana pendidikan merupakan 

pengalihan kebudayaan dari berbagai kearifan, ketrampilan, nilai dan 

pengetahuan yang terkumpul dari suatu masyarakat dari generasi ke generasi 

berikutnya dengan memikul tanggung jawab, melestarikan dan mengembangkan 

kebudayaan serta bersedia menambah keahliannya untuk belajar terus menerus 

sampai akhir hayatnya. 
8
 

                                                 
6
 Sayuti Rahawarin, Klasifikasi Ayat –Ayat Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-

Mawardi Prima, 2002), vii.  
7
 Reja Madyaharjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 3. 

8
 Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta : Bukit Aksara, 1996), 6. 
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Pendidikan menurut al-Ghazali yaitu proses memanusiakan manusia 

sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu 

pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, dimana 

proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua, dan masyarakat menuju 

pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia sempurna.
9
 

Dengan demikian pendidikan merupakan bagian terpenting dari 

kehidupan manusia yang sekaligus membedakan manusia dengan hewan. Hewan 

juga “belajar” tetapi lebih ditentukan oleh instink, sedangkan bagi manusia, 

belajar berarti rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan 

yang lebih berarti, oleh karena itu berbagai pandangan yang mengatakan bahwa 

pendidikan itu merupakan proses budaya untuk mengangkat “harkat“ dan 

“martabat“ manusia dan berlangsung sepanjang hayat. Apabila demikian, maka 

pendidikan memegang peranan yang menentukan eksistensi dan perkembangan 

manusia, karena pendidikan merupakan usaha melestarikan dan mengalihkan 

serta mentransformasikan nilai–nilai kebudayaan dalam segala aspeknya dan 

jenisnya kepada generasi penerus untuk mengangkat harkat dan martabat 

manusia.
10

 

Al-Qur‟an menegaskan tentang pentingnya tanggung jawab intelektual 

dalam melakukan berbagai kegiatan. Dalam kaitan ini al-Qur‟an selalu 

                                                 
9
 Abiding Ibnu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan (Yogyakarta : Pustaka 

pelajar, 1998), 56. 
10

 Hajar AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani 

Indonesia  (Yogyakarta: Sefiria Press, 2003), 5. 
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menganjurkan manusia untuk belajar sampai akhir hayat, mengharuskan 

seseorang agar bekerja dengan dukungan ilmu pengetahuan, keahlian dan 

ketrampilan yang dimiliki. Pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya dukungan dari 

ilmu pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dianggap tidak sah bahkan akan 

mendatangkan kehancuran. Seorang yang berilmu juga diwajibkan mengamalkan 

ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Paradigma Islam dalam melihat masalah 

pendidikan sebagaimana dijumpai dalam al-Qur‟an tampak belum sepenuhnya 

dipahami dan di prktekkan oleh umat Islam di Indonesia. Buktinya mayoritas 

umat Islam di Indonesia amat terbelakang dalam bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi dan ekonomi, kebudayaan, peradaban dan lain sebagainya. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara umat Islam dengan ajaran al-Qur‟an dan 

al-Sunnah yang seharusnya diamalkan. Kesenjangan ini boleh jadi karena umat 

Islam di Indonesia belum banyak yang memahami tentang kandungan ajaran al-

Qur‟an dan al-Sunnah, dan secara khusus belum banyak ulama yang mengkaji 

pendidikan dari perspektif al-Qur‟an. 

Diantara 114 surat yang terdapat dalam al-Qur‟an peneliti merasa 

tertarik dengan surat al-‘Alaq. Karena surat ini adalah surat yang pertama kali 

diturunkan dan di dalamnya terdapat perintah untuk membaca. Surat ini terdiri 

dari 19 ayat yang merupakan surat Makkiyah yang membahas tentang perintah 

membaca al-Qur‟an; manusia dijadikan dari segumpal darah; Allah menjadikan 

kalian sebagai alat mengembangkan pengetahuan; manusia bertindak melampaui 
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batas karena merasa dirinya serba cukup; ancaman Allah terhadap orang-orang 

kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. 

Dari isi kandungan surat al-‘Alaq kita bisa mengkaji tujuan pendidikan 

Islam, kurikulum pendidikan Islam, dan metode pendidikan Islam. Dengan 

mengetahui konsep pendidikan dalam surat al-‘Alaq diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pentingnya ilmu pengetahuan, 

teknologi, ekonomi, kebudayaan dan peradaban.  

Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

kajian penelitian terhadap surat al-‘Alaq tentang konsep pendidikan yang 

menggunakan metodologi deskriptif analisis. Sehingga penulis mengangkat 

skripsi berjudul : KONSEP PENDIDIKAN DALAM SURAT AL-„ALAQ. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka fokus masalah yang menjadi 

kajian penelitian ini adalah “ Bagaimana konsep pendidikan Islam yang 

terkandung dalam surat al-‘Alaq.” Dalam hal ini peneliti tidak akan mengkaji dan 

menelaah keseluruhan ayat–ayat dalam surat al-‘Alaq, akan tetapi hanya akan 

mengkaji ayat–ayat yang ada kaitannya dengan konsep pendidikan Islam. 

Adapun pembahasan yang lebih spesifikasi lagi adalah dalam :  

1. Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam surat al-‘Alaq yang dilihat dari 

aspek tujuan pendidikan Islam?  
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2. Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam surat al-‘Alaq yang dilihat dari 

aspek materi dalam perspektif pendidikan Islam? 

3. Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam surat al-‘Alaq yang dilihat dari 

aspek metode dalam perspektif pendidikan Islam? 

C. Tujuan Kajian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk mendiskripsikan jawaban dari fokus masalah tentang, Bagaimana 

konsep pendidikan Islam yang terkandung dalam surat al-‘Alaq. Dalam hal ini 

juga berarti untuk menjelaskan jawaban dari aspek tujuan pendidikan Islam, 

materi pendidikan Islam, dan metode dalam perspektif pendidikan Islam.   

 

D. Manfaat Kajian 

Dalam setiap melakukan penelitian atau pun kajian, diharapkan kita 

menghasilkan manfaat, baik untuk diri sendi maupun orang lain. Adapun manfaat 

yang kita peroleh dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1 Bagi akademis, penelitian ini sangat berharga dimana diharapkan bisa menjadi 

stimulator untuk memperluas energi intelektual, eskalasi wawasan, khazanah, 

serta memperdalam pemahaman terhadap pentingnya pendidikan. 

2 Bagi pihak yang relevan dengan penelitian ini, maka bisa dijadikan sebuah 

referensi, refleksi, atau pun sebagai bahan perbandingan (comperative) kajian 

yang dapat digunakan lebih lanjut dalam pengembangan dunia pendidikan. 
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3 Memberikan kontribusi secara praktis bagi guru, orang tua, dan murid dalam 

memperdalam ajaran agama Islam. 

Sedangkan menfaat teoritis kajian ini dapat dijadikan salah satu 

pemikiran tentang konsep pendidikan yang dapat digunakan dalam 

pengembangan dunia pendidikan. 

E.  Telaah Pustaka 

Sejauh ini penulis belum banyak menemukan adanya studi secara 

spesifik dan komperhensip mengenai konsep pendidikan dalam al-Qur‟an. 

Artinya, walaupun ada hal itu terbatas jumlahnya dan pembahasannya pun tidak 

luas dan detail dalam mengkaji tafsirannya. 

Dari hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini dilakukan oleh  

Mistriani, Studi Kritis Iqra’ (Perintah Membaca) dalam Al-Qur’an Sebagai 

Landasan Pendidikan Sepanjang Hayat,
11

dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 

Iqra’ ialah perintah membaca, membacakan, mempelajari, dan mengajarkan, 

mencari, menelaah, menggali ilmu pengetahuan untuk menemukan kebenaran 

kemudian menyampaikan kepada orang lain. Konsep pendidikan sepanjang hayat 

menurut pandangan Islam adalah karakteristik dan tujuan pendidikan yang 

merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah proses terus menerus dari lahir 

sampai meninggal dunia (dari buaian hingga liang lahat) yang berlangsung dalam 

pendidikan informal, formal, non formal. Iqra’ sebagai surat atau dasar pertama 

                                                 
11

 Mistriani, Studi Kritis Iqra’ (Perintah Membaca) dalam Al-Qur’an Sebagai Landasan 
Pendidikan Sepanjang Hayat (Skripsi: STAIN Ponorogo,2004), 75. 
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dan utama bagi keberhasilan manusia untuk mendapatkan pengetahuan atau 

sarana belajar sepanjang hayat. 

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, terdapat persamaan dan 

perbedaan yang signifikan dengan kajian penelitian ini, yaitu: persamaannya, 

sama–sama menggunakan al-Qur‟an sebagai landasan dan juga sama–sama 

menggunakan surat al-‘Alaq sebagai fokus penelitian.Adapun perbedaannya, 

bahwa penelitian tersebut hanya khusus dalam kata Iqro’ sebagai landasan 

pendidikan seumur hidup, sedangkan dalam penelitian ini adalah mengkaji 

konsep pendidikan Islam yang ada dalam surat al-‘Alaq secara keseluruhan. 

F. Metode Penelitian 

1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research) dimana 

juga termasuk dalam penelitian kualitatif model kedua. Library research 

artinya sebuah studi dengan mengkaji buku–buku yang berkaitan dengan 

skripsi ini diambil dari perpustakaan, maksudnya data–data dicari dan 

ditemukan melalui kajian pustaka dari buku yang relevan dengan 

pembahasan.
12

 

Adapun dalam pengkajian dan penelaahan pustaka ini penulis 

menggunakan metode analisis deskriptif, artinya menganalisis dan 

menyajikan ayat–ayat yang berhubungan dengan tema secara sistematik 

                                                 
12

 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1994), 

23.  
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sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
13

 Selain itu 

apabila terdapat kesulitan atau kejanggalan makna maka peneliti memasukkan 

dengan bahasa peneliti. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan 

komentar para mufasir, para ulama dan cendikiawan tentang makna konsep 

pendidikan Islam dalam surat al- ‘Alaq. 

2 Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data sebuah penelitian , merupakan hak pokok dan utama, karena 

dengan adanya data yang diperlukan, penelitian dapat dilakukan. Adapun 

data dalam kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur‟an yang berhubungan.  

b. Sumber Data Primer 

Sumber data primer ini adalah bahan utama atau rujukan utama 

dalam mengadakan suatu penelitian. Adapun sumber data primernya 

adalah al-Qur‟an dan buku-buku tafsir srandart baik yang berbahasa 

Indonesia maupun bahasa asing. 

c. Sumber Data Sekunder   

Sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua yang digunakan 

penulis untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun dan sebagai 

pembanding daripada data primer atau disebut dengan data yang berkaitan 

dengan analisis. Adapun yang digunakan adalah buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah dalam kajian ini. 

                                                 
13

 Saifudin Azhar, Metode Penelitian (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 6. 
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3 Teknis Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah data liteler yaitu 

bahan–bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan yang 

dimaksud.
14

  

Untuk mendapatkan kefalitan dalam penelitian ini, lebih 

menggunakan dokumentasi kepustakaan adalah mencari data mengenai hal–

hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan 

artikel. 

Setelah data–data yang diperlukan terakumulasi, akan diolah sebagai 

berikut : 

a. Editing 

Yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan 

yang lain. 

b. Organizing 

Yaitu menyatakan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang 

sudah ditentukan. 

c. Penemuan hasil temuan 

                                                 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1990),24. 
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Yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian 

data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah 

ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil 

jawaban dari rumusan masalah. 

4 Analisis Data 

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan metode content analisis, berfikir induktif, deduktif. 

Content analisis yaitu analisis tentang isi pesan atau komunikasi.
15

 Metode ini 

digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan bangunan 

pemikiran tentang masalah yang dibahas dengan menggunakan proses berfikir 

induktif, deduktif dalam pemikiran kesimpulan 

Deduktif : cara berpikir yang menggunakan analisa yang berpijak 

pada pengertian–pengertian atau fakta umum kemudian diteliti yang hasilnya 

dapat dapat memecahkan masalah–masalah yang khusus. 

Induktif : cara berpikir dengan berpijak pada pengertian–pengertian 

atau fakta khusus yang diteliti yang kemudian hasilnya dapat memecahkan 

masalah–masalah yang umum. Induktif digunakan dalam perumusan 

pengertian dan kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan  
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Pembagian dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana 

antara bab yang satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang erat, 

sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Dari masing–masing bab 

tersebut ada yang dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang saling terkait satu 

sama lain. Dengan demikian, terbentuklah satu kesatuan system penulisan ilmiah 

yang linier, sehingga dalam pembahasan nanti, nampak adanya suatu 

systemmatika yang mempunyai hubungan yang runtut, logis, dan kompreheresif. 

BAB Satu merupakan gambaran umum tentang seluruh laporan 

penelitian yang berisi latar belakang masalah yang berisi desain dan pembagian 

masalah, alasan mengapa masalah ini diangkat, rumusan masalah, tujuan studi, 

definisi istilah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

BAB Dua merupakan kerangka teoritik tentang pendidikan Islam yang 

membahas tentang pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, materi 

pendidikan Islam, dan metode pendidikan Islam.  

Bab Tiga merupakan paparan data-data. Bab ini terdiri atas : 

Karakteristik surat al-'Alaq, yang meliputi sejarah turunnya surat al-'Alaq, 

penamaan surat al-Alaq, kandungan surat al-'Alaq, dan asbabun nuzul surat al-

'Alaq. Dan konsep pendidikan Islam dalam surat al-'Alaq  yang meliputi aspek 

tujuan pendidikan Islam dalam surat al-'Alaq, aspek materi pendidikan Islam 

dalam surat al-'Alaq, aspek metode pendidikan dalam surat al-'Alaq. 
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BAB IV merupakan analisis dari konsep pendidikan Islam dalam surat 

al-‘Alaq, yang meliputi analisis aspek tujuan pendidikan Islam, materi 

pendidikan Islam, dan metode pendidikan Islam. 

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran – saran 

dari penulis. 
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BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Pengertian Pendidikan Islam 

 Pengertian pendidikan Islam sebenarnya sudah cukup banyak 

dikemukakan oleh ahli. Meskipun demikian, perlu dicermati dalam rangka 

melihat relefansi rumusan baik dalam hubungan dengan dasar makna maupun 

dalam kerangka tujuan, fungsi dan proses kependidikan Islam yang 

dikembangkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tantangan yang 

dihadapi dalam kehidupan manusia sekarang dan yang akan datang.  

 Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa, ”Pendidikan Islam adalah 

bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam."
16

 

 Pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan fitroh manusia 

dengan ajaran Islam agar terwujud kehidupan manusia-manusia yang makmur dan 

bahagia.
17

 

 Dari beberapa pengertian pendidikan Islam di atas dapat disimpulkan 

bahwa, pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang Islami, yang 

memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya 

sosok Muslim yang diidealkan. Pendidikan Islam ialah pendidikan yang teori-
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teorinya disusun berdasarkan al-Qur‟an dan Hadits. Dengan makna lain, 

pendidikan yang difahami dan dikembangkan serta dijiwai oleh ajaran dan nilai-

nilai fundamental yang terkandung dalam sumbernya, yaitu al-Qur‟an dan 

hadits.
18

 

 Dalam realitasnya, pendidikan yang dibangun dan dikembangkan dari 

kedua sumber dasar tersebut terdapat beberapa perspektif, yaitu: (1) pemikiran, 

teori dan praktek penyelenggaraannya melepaskan atau kurang 

mempertimbangkan situasi konkret dinamika pergaulan masyarakat Muslim (era 

klasik dan kontemporer) yang mengitarinya. (2)  pemikiran, teori dan praktek 

penyelenggaraannya hanya mempertimbangkan pengalaman dan khasanah 

intelektual ulama klasik. (3) pemikiran, teori dan praktek penyelenggaraannya 

hanya mempertimbangkan situasi sosio-historis dan kultural masyarakat 

kontemporer, serta melepaskan diri dari pengalaman-pengalaman serta khasanah 

intelektual ulama klasik. (4) pemikiran, teori, dan praktek penyelenggaraan 

mempertimbangkan pengalaman dan khasanah intelektual Muslim klasik serta 

mencermati situasi sosio-hostoris dan kultural masyarak kontemporer.
19

   

 

B. Tujuan Pendidikan Islam 

Allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang jelas. Dia 

menciptakan manusia dengan tujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi 
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melalui ketaatan kepada-Nya. Untuk mewujudkan tujuan itu, Allah memberikan 

hidayah serta berbagai fasilitas alam semesta kepada menusia. Artinya, manusia 

dapat memanfaatkan alam semesta ini sebagai sarana merenungi kebesaran 

pencipta-Nya. Hasil perenungan tersebut memotivasi manusia untuk lebih 

menaati dan mencintai Allah. Melalui para rasul, Allah memberi petunjuk kepada 

manusia untuk melakukan kebaikan yakni melalui pemahaman tujuan yang 

semata-mata untuk beribadah kepada Allah. 

Manusia mempunyai banyak kecenderungan; ini disebabkan oleh 

banyaknya potensi yang dibawanya, dalam garis besarnya, kecenderungan itu 

dapat dibagi dua, yaitu kecenderungan menjadi orang yang baik dan 

kecenderungan menjadi orang yang jahat.
20

 

Tujuan dasar keberadaan manusia dimuka bumi ini, yaitu penghambaan, 

ketundukan kepada Allah, dan kekhalifahannya dimuka bumi ini. Kesadaran akan 

tugas kekhalifahan di muka bumi ini akan menjauhkan manusia dari sikap 

eksploitasi alam. Yang ada hanya sikap memakmurkan alam semesta melalui 

perwujudan ketaatan pada syari'at Allah. 

Jika tugas manusia dalam kehidupan ini demikian penting pendidikan 

harus memiliki tujuan yang sama dengan tujuan penciptaan manusia. Bagaimana 

pun, pendidikan Islam sarat dengan pengembangan nalar dan penataan perilaku 

serta emosi manusia dengan landasan dinul Islam. Dengan demikian, tujuan 
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pendidikan Islam adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah dalam 

kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara sosial.
21

  

Dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, paling tidak ada beberapa 

hal yang harus diperhatika: 

1. Tujuan dan tugas manusia di muka bumi, baik secara vertikal maupun 

horizontal 

2. Sifat-sifat dasar manusia 

3. Tuntutan masyarakat dan dinamika peradaban kemanusiaan 

4. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dalam aspek ini, setidaknya ada tiga 

macam dimensi ideal Islam, yaitu; (a) mengandung nilai yang berupaya 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dimuka bumi ini. (b) mengandung 

nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan yang 

baik. (c) mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan 

kehidupan dunia dan akhirat.
22

  

Dengan demikian tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu:   

1. Tujuan pendidikan yang bersifat individual 

Esensi karakteristik pendidikan Islam adalah beribadah hanya kepada 

Allah, dari konsep pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup manusia. 
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Tujuan hidup manusia adalah untuk menjadi pribadi-pribadi hamba Allah 

SWT. yang bertakwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidipan bahagia di 

dunia dan akhirat. 

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam secara 

keseluruhan. Tujuan akhir pendidikan masih bersifat umum. Untuk itu perlu 

adanya rumusan tujuan khusus yang menjelaskan apa yang ingin dicapai 

melalui pendidikan Islam. Tujuan khusus adalah tahap-tahap penguasaan anak 

didik terhadap bimbingan yang diberikan pada tiga potensi anak didik yaitu 

potensi 'aqliyah, jismiyah, dan khuluqiyah secara selaras, serasi, dan 

seimbang. Bimbingan tersebut terjadi dalam proses pendidikan, yang disebut 

dengan PMB (Proses Belajar Mengajar). Belajar   dan mengajar merupakan 

inti dari proses pendidikan.
23

 

a. Al-Tarbiyah al-Jismiyah 

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

untuk menumbuhkan, menguatkan, dan memelihara jasmani dengan baik 

(normal). Dengan demikian, maka jasmani mampu malaksanakan berbagai 

kegiatan dan beban tanggung jawab yang dihadapinya dalam kehidupan 

individual dan sosial. Disamping itu, juga mampu (kebal) dalam 

menghadapi berbagai penyakit yang mengancamnya. 

Ada beberapa sarana untuk membantu keberhasilan pendidikan 

jasmani, diantaranya: Pertama, sarana pendidikan jasmani yang bersifat 
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aktif, meliputi makanan sehat, udara segar, gerak badan atau olah raga. 

Kedua, sarana pendidikan jasmani yang bersifat pasif, seperti kondisi 

ruang kelas dan kondusif, jumlah siswa dalam kelas tidak terlalu banyak. 

Fisik bukan tujuan utama dan segala-galanya, namun ia sangat 

berpengaruh dan memegang peran penting sampai-sampai kecintaan Allah 

terhadap orang mukmin lebih diprioritaskan untuk orang yang mempunyai 

keimanan yang kuat dan fisik yang kuat dibanding dengan orang yang 

mempunyai keimanan yang kuat tetapi fisiknya lemah.
24

  

b. Al-Tarbiyah al- ’Aqliyah 

Al-Tarbiyah al-’Aqliyah (pendidikan intelektual) adalah 

peningkatan pemikiran akal dan latihan secara teratur untuk berfikir benar. 

Pendidikan intelektual akan mampu mamperbaiki pemikiran tentang 

ragam pengaruh dan realita secara tepat dan benar. Hal ini akan 

menghasilkan keputusan atas segala sesuatu yang dipikirkan menjadi tepat 

dan benar. 

Beberapa cara untuk mecapai keberhasilan pendidikan intelektual, 

yaitu: Pertama, melatih perasaan siswa untuk meningkatkan 

kecermatannya. Kedua, melatih siswa untuk mengamati sesuatu yang 

bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Ketiga, melatih daya intuisi 

(gerak hati) sebagai sarana penting bagi daya cipta. Keempat, 
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membiasakan anak berfikir teratur (sistematis) dan menanamkan kecintaan 

berfikir sistematis. 

Pendidikan yang membantu tercapainya tujuan akal dan 

pengembangan intelektual seharusnya diikuti dengan bukti yang relevan 

sesuai dengan yang dipelajari, yaitu menjelaskan bagaimana fakta dari 

ayat-ayat Allah memberi kesaksian keberadaan-Nya.
25

 

c. Al-Tarbiyah al-Khuluqiyah 

Pada dasarnya pendidikan akhlak berusaha untuk: pertama 

meluruskan naluri dan kecenderungan fitrahnya yang membahayakan 

masyarakat. Kedua, membentuk rasa kasih sayang mendalam, akan 

menjadikan seseorang merasa terikat selamanya dengan amal baik dan 

menjahui perbuatan jelek.  

Pembentukan akhlak mulia merupakan tujuan utama yang harus 

disuritauladani oleh guru pada anak didik. Tujuan utama dari pendidikan 

Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekeri yang sanggup 

menghasilkan orang-orang bermoral, jiwa bersih, cita-cita yang benar, 

mengetahui kewajiban dan pelaksanannya, menghindari perbuatan tercela, 

dan mengingat Tuhan di setiap melakukan perkerjaan.
26

 

2. Tujuan pendidikan sosial 
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Pendidikan bagi setiap individu hanyalah sebagai alat atau media untuk 

memperbaiki keadaan masyarakat dan melatih sekelompok orang untuk 

mengemban tugas pemerintah serta menjalankan tugas kemasyarakatan. 

Manusia memiliki sifat individual dan sosial sejak lahir. 

Masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan 

individu. Dan sebaliknya, perkembangan dan kemajuan masyarakat bersumber 

dari pertumbuhan dan kemajuan individu. Dengan demikian sebaik-baik jalan 

yang akan diikuti dalam pendidikan adalah mendidik manusia dengan 

pendidikan yang bersifat individu dan bersifat sosial kemasyarakatan. 

Menurut Mahmud Yunus ada enam hal yang bisa menanamkan sifat 

individual dan kemasyarakatan pada anak didik. Keenam hal tersebut adalah 

(1) peningkatan perkembangan akal anak supaya dia mampu mengetahui 

segala sesuatu yang dituntut pada kehidupannya (2) peningkatan 

perkembangan jasmaninya supaya dia mampu melaksanakan sesuatu yang 

dituntut oleh akalnya dan mempunyai pengaruh nyata pada dirinya (3) 

peningkatan pembinaan akhlaknya supaya mampu menyesuaikan tuntutan 

masyarakat dan dirinya dalam kehidupan yang baik (4) mengajarkan pekerjaan 

akan ketrampilan supaya dia dapat berusaha mencari penghidupan (5) 

mengajarkan cara-cara terbaik untuk mempergunakan waktu luangnya, 

sehingga kehidupannya lebih senang dan lebih baik (6) mengajarkan 

kewajiban-kewajibannya yang harus dilaksanakan untuk masyarakat, juga 

menyadarkan dia akan hak-haknya yang harus dipenuhi. 
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C. Kurikulum pendidikan Islam   

1. Pengertian Kurikulum 

Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu Curir 

yang artinya pelari dan curure yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh 

pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olah raga yang berarti 

"a litte racecourse" (suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan 

olah raga). Berdasarkan pengertian ini dalam konteksnya dunia pendidikan 

memberi pengertian sebagai "circe of instruction" yaitu suatu lingkaran 

pengajaran dimana guru dan murid terlibat di dalamnya. Sementara pendapat 

yang lain kurikulum ialah arena pertandingan tempat pelajar bertanding untuk 

menguasai pelajaran guna mencapai gelar.
27

 

Dalam dunia pendidikan Islam, istilah kurikulum (manhaj) adalah 

sebagai jalan terang yang dilalui pendidik atau guru latih dengan orang-orang 

yang dididik atau yang dilatihnya untuk merngembangkan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap mereka. Sedangkan menurut Ali Al-Khawali, pada 

hakikatnya kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk 

mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

yang diinginkan.
28

 Kurikulum bila diartikan sesuai dengan fungsinya sebagai 

berikut: 
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a. Kurikulum sebagai program studi. Dalam hal ini kurikulum sebagai 

seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari anak didik di sekolah 

atau di lembaga pendidikan yang lain. 

b. Kurikulum sebagai konten. Pengertiannya adalah data atau informasi yang 

tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau 

informasi lain yang memungkinkan timbulnya belajar. 

c. Kurikulum sebagai kegiatan berencana. Kegiatan yang direncanakan 

secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

d. Kurikulum sebagai hasil belajar. Pengertiannya adalah sebagai perangkat 

tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa 

menspesifikasi cara-cara yang digunakan untuk meperoleh hasil tertentu 

tanpa belajar yang telah direncanakan dan diinginkan. 

e. Kurikulum sebagai reproduksi kultural. Pengertiannya adalah transfer dan 

refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat, agar dimiliki dan dipahami 

anak-anak generasi muda masyarakat tersebut. 

f. Kurikulum sebagai penilaian belajar. Keseluruhan pengalaman belajar 

yang direncanakan di bawah pimpinan penyelenggara pendidikan. 

g. Kurikulum sebagai produksi. Seperangkat tugas yang harus dilakukan 

untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Berdasarkan pengertian di atas kurikulum adalah kegiatan yang 

mencangkup berbagai macam rencana kegiatan anak didik yang terperinci 

yang berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar 
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mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan dan hal-hal 

yang mencangkup kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. Ciri-ciri Kurikulum Pendidikan Islam 

Dalam pendidikan Islam terdapat lima ciri dan keistimewaan 

kurikulum yang sesuai dengan semangat pendidikan yang ada di dalamnya, 

sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany sebagai 

berikut: 

a. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya 

dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat dan tekniknya 

bercorak agama. 

b. Meluasnya perhatian dan menyeluruhnya kandungannya 

c. Ciri-ciri keseimbangan yang relative diantara kandungan-kandungan 

kurikulum dari ilmu-ilmu dan seni atau kemestian-kemestian kurikulum 

dalam pendidikan Islam. 

d. Kecenderungan pada seni halus, aktifitas pendidikan jasmani latihan 

militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan. Bahasa-bahasa asing, 

sekalipun atas dasar perorangan dan juga bagi mereka yang memiliki 

kesediaan dan bakat bagi perkara-perkara ini dan mempunyai keinginan 

untuk mempelajari dan melatih diri dalam perkara itu. 

e. Kurikulum dalam pendidikan Islam dengan kesediaan pelajar dan minat, 

kemampuan, kebutuhan dan kesediaan perseorangan di antara mereka juga 
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berkaitan dengan alam sekitar sosial budaya di mana kurikulum itu 

dilaksanakan.
29

 

Komponen kurikulum dalam penddikan sangat berarti karena 

merupakan operasionalisasi tujuan yang dicita-citakan. Bahkan tujuan tidak 

akan tercapai tanpa keterlibatan kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan 

komponen pokok pendidikan. Komponen kurikulum tersebut paling tidak 

mencakup tujuan, struktur program, strategi pelaksanaan yang menyangkut 

penyajian pelajaran, penilaian hasil belajar, bimbingan penyuluhan, 

administrasi dan supervise pendidikan.
30

 

3. Prinsip – prinsip  Kurikulum 

Materi pendidikan ialah semua bahan pelajaran yang disampaikan 

kepada peserta didik dalam suatu sistem intitusional pemdidikan. Materi 

pendidikan ini lebih dikenal dengan istilah kurikulum. Sedangkan kurikulum 

menunjukkan pada materi sebelumnya.
31

 

a. Prinsip Pertama 

Pertautan yang sempurna dengan agama termasuk ajaran dan nilainya. 

Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk falsafah, tujuan, 

kandungan metode mengajar, cara-cara perlakuan dan hubungan yang 

berlaku dalam lembaga pendidikan harus berdasarkan agama Islam 

b. Prinsip Kedua 
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Prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan dan kandungan kurikulum. 

Kalau tujuannya harus meliputi semua aspek pribadi pelajar, maka 

kandungannya pun harus meliputi semua aspek yang berguna untuk 

membina pribadi pelajar yang berpadu dan membina akidah, akal dan 

jasmani. 

c. Prinsip Ketiga 

Keseimbangan yang relative antara tujuan dan kandungan kurikulum. 

Kalau perhatian pada aspek spiritual dan ilmu syariat lebih besar, maka 

aspek spiritual tidak boleh melampaui ilmu, seni dan kegiatan individu 

dan masyarakat. Ini karena agama Islam menjadi sumber ilham kurikulum 

dalam menciptakan falsafah dan tujuannya. 

d. Prinsip Keempat 

Berkaitan dengan bakat, minat kemampuan dan kebutuhan pelajar, begitu 

juga dengan alam sekitar fisik dan sosial tempat pelajar itu hidup dan 

berinteraksi untuk memperoleh, pengetahuan kemahiran pengalaman dan 

sikapnya. Dengan prinsip ini, kurikulum akan lebih sesuai sifat semula 

jadi pelajar lebih memenuhi kebutuhan dan sejalan dengan alam dan 

kebutuhan masyarakat. 

e. Prinsip Kelima 

Pemeliharaan perbedaan individual antara pelajar dalam bakat, minat, 

kemampuan, kebutuhan dan masalahnya, serta pemeliharanaan perbedaan 

dan kelainan diantara alam sekitar dan masyarakat. 
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f. Prinsip Keenam 

Prinsip perkembangan dan perubahan Islam yang menjadi sumber 

pengalaman falsafah, prinsip, dasar kurikulum. 

g. Prinsip Ketujuh 

Prinsip pertautan antara mata pelajaran, pengalaman dan aktivitas yang 

terkandung dalam kurikulum dan kebutuhan murid, kebutuhan 

masyarakat, tuntutan zaman tempat pelajar berada. 

Menurut Prof. H.M. Arifin M.Ed. prinsip-prinsip yang harus 

diperhatikan pada waktu menyusun kurikulum mencakup empat macam: 

a. Kurikulum pendidikan yang sejalan dengan idealitas Islami adalah 

kurikulum yang mengandung materi (bahan) ilmu pengetahuan yang 

mampu berfungsi sebagai alat untuk tujuan hidup Islam. 

b. Untuk berfungsi sebagai alat yang efektif mencapai tujuan tersebut, 

kurikulum harus mengandung tata nilai Islami yang instrinsik dan 

ekstrinsik mampu menyelesaikan tujuan pendidikan Islam 

c. Kurikulum yang bercirikan Islam itu diproses melalui metode yang sesuai 

dengan nilai yang terkandung di dalamnya (Pendidikan Islam) 

d. Aturan kurikulum, metode dan tujuan pendidikan Islam harus saling 

berkaitan produk yang bercita-cita menurut ajaran Islam.
32

 

4. Asas Kurikulum Pendidikan Islam 
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Suatu kurikulum pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan 

Islam, diharapkan mengandung beberapa unsur utama, seperti tujuan, isi mata 

pelajaran, metode mengajar dan penilaian. Kesemuanya harus tersusun dan 

mengacu pada sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam patokannya. 

Sumber kekuatan tersebut dikatakan sebagai asas-asas pembentuk kurikulum 

pendidikan. 
33

  

Mohammad Al Thoumy Al-Syaibany mengemukakan bahwa asas-

asas umum menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan 

Islam adalah pertama, asas Agama. Seluruh sistematika dasar falsafah, tujuan, 

dalam kurikulumnya pada ajaran Islam meliputi aqidah, ibadah, muamalat dan 

hubungan-hubungan yang berlaku di dalam masyarakat. 

Kedua, asas falsafah. Asas ini memberikan arah kompas tujuan 

pendidikan Islam, dengan dasar filosofis, dapat tersusun kurikulum 

pendidikan Islam yang mengandung kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai 

sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. 

Ketiga, asas psikologi. Dasar ini memberi arti bahwa kurikulum 

pendidikan Islam hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-

tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak didik. Kurikulum 

pendidikan Islam harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak 

didik. 
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Keempat, asas sosial. Kurikulum pendidikan Islam harus mengacu 

kepada arah realisasi individu dalam masyarakat. Pola demikian berarti bahwa 

semua kecenderungan dan perubahan yang telah dan bakal terjadi dalam 

perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. 

Dari keempat asas tersebut harus dijadikan landasan dalam 

pembentukan kurikulum penddikan Islam, perlu ditekankan bahwa antara satu 

asas dengan asas lainnya tidaklah berdiri sendiri-sendiri. Tetapi harus suatu 

kesatuan yang utuh sehingga dapat membentuk kurikulum pendidikan Islam 

yang terpadu, yaitu kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pengembangan 

anak didik dalam unsur ketauhidan, keagamaan, pengembangan potensinya 

sebagai kholifah, pengembangan pribadinya sebagai individu dan 

pengembangannya dalam kehidupan sosial.
34

 

5. Fungsi Kurikulum Pendidikan Islam 

Melihat uraian tentang berbagai definisi tentang kurikulum dan 

cirinya dapat ditarik kesimpulan tentang fungsi kurikulum antara lain: 

a. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dan untuk menempuh 

harapan manusia sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 

b. Kurikulum sebagai pedoman dan program yang harus dilakukan oleh 

subyek dan obyek pendidikan. 
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c. Kurikulum mempunyai fungsi keseimbangan untuk persiapan pada 

jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja bagi yang tidak 

melanjutkan 

d. Kurikulum sebagai standar dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu 

proses pendidikan, atau batasan dari program kegiatan.
35

 

 

D. Metode Pendidikan Islam 

1. Pengertian Metode Pendidikan Islam 

Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan 

yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan, karena ia menjadi 

sarana yang membermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam 

kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh 

peserta didik. 

Tanpa metode suatu materi pelajaran tak akan dapat berproses 

secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar menuju tujuan 

pendidikan.
36

 

Secara literal metode berasal dari bahasa Greek yang terdiri dari dua 

kosa kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi 

metode berarti jalan yang dilalui. 
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Renes sebagaimana dikutip oleh Mohammad Noor Syam, secara 

teknis menerangkan metode adalah: 

a. Suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan 

b. Suatu teknis mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu 

pengetahuan dari suatu materi tertentu 

c. Suatu ilmu yang merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur 

Berdasarkan pendapat Renes tersebut, bila dikaitkan dalam proses 

kependidikan Islam, maka metode berarti suatu prosedur yang dipergunakan 

pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (dari segi pendidik). Selain itu, metode juga 

dapat berarti teknik yang digunakan peserta didik untuk menguasai materi 

tertentu dalam proses mencari ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Ahmad 

Tafsir membatasi bahwa metode pendidikan ialah semua cara yang 

digunakan dalam upaya mendidik.
37

  

2. Asas-asas Umum Metode Pendidikan Islam 

Sesungguhnya metode pendidikan Islam memiliki asas-asas di 

mana ia tegak berdiri dan memperoleh unsur, tujuan dan prinsip-prinsip. 

Asas-asas tersebut pada prinsipnya tidak banyak berbeda dengan asas-asas 

tujuan dan kurikulum pendidikan Islam. Konsep ini menggambarkan bahwa 

seluruh komponen yang terkait dalam proses pendidikan Islam adalah 

merupakan suatu kesatuan yang membentuk suatu sistem. 
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Secara umum, asas-asas metode pendidikan Islam menurut al-

Syaibany adalah : 

a. Asas Agama, yaitu prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan fakta-fakta umum 

yang diambil dari sumber agama Islam, yakni al-Qur‟an dan sunah 

Rasul 

b. Asas Biologis, yaitu dasar yang mempertimbangkan kebutuhan jasmani 

dan tingkat perkembangan peserta didik 

c. Asa Psikologis, yaitu prinsip yang lahir diatas pertimbangan kekuatan 

psikologis, seperti motivasi, kebutuhan, emosi, minat, sikap, keinginan, 

kesediaan, bakat, dan kecakapan akal atau kapasitas intelektual 

d. Asas Sosial, yaitu asas yang bersumber dari kehidupan sosial manusia 

seperti tradisi, kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, dan tuntutan 

kehidupan yang senantiasa maju dan berkembang 

Ada tiga aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan 

Islam yang hendak direalisasikan melalui metode yang mengandung watak 

dan relevansi tersebut. Pertama, membentuk anak didik menjadi hamba 

Allah yang mengabdi kepada-Nya. Kedua, bernilai edukatif yang mengacu 

kepada petunjuk al-Qur‟an. Ketiga, berkaitan dengan motivasi dan 

kedisiplinan sesuai ajaran al-Qur‟an yang disebut pahala dan siksaan. 

Dalam hubungan dengan watak dan relevansinya, ketiga aspek 

tersebut merupakan dasar timbulnya pola pemikiran model-model proses 

belajar mengajar. Corak hubungn guru dengan murid sebagai anak didik kita 
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upayakan dari sumber ajaran Islam, al-Qur‟an dan hadis. Penelusuran yang 

analisis dalam al-Qur‟an akan menemukan berbagai corak hubungan guru 

dengan murid yang berprinsip sebagai berikut: 

a. Pendidikan Islam mengakui kebenaran adanya fitrah sebagai 

kemampuan dasar yang dikaruniakan Allah dalam tiap diri manusia. 

Fitrah tersebut merupakan potensi yang dapat dikembangkan melalui 

proses kependidikan dengan metode yang tepat guna, berdaya guna, dan 

berhasil guna. 

b. Keyakinan pendidikan Islam tentang potensi fitrah itu mendorong guru 

untuk berikhtiar sebaik mungkin dengan pemilihan metode-metode 

kependidikan yang efektif dan efisien. 

c. Pendidikan Islam mendorong guru untuk berikhtiar menghindarkan 

pengaruh-pengaruh negatif terhadap perkembangan fitrah melalui 

program-program kegiatan kependidikan yang berarah tujuan 

kependidikan cita-cita Islami. 

d. Pendidikan Islam merupakan harmonisasi, keserasian, dan keselarasan 

antara masukan-masukan instrumental dengan masukan-masukan 

environmental (pengaruh lingkungan) dalam proses mencapai tujuan, 

sehingga produk pendidikan benar-benar sesuai dengan idealitas Islami. 

e. Pendidikan Islam, dalam segala ikhtiarnya senantiasa berpegang pada 

pola pengembangan hidup manusia yang berorientasi kepada potensi 
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keimanan dan ilmu pengetahuan yang saling memperkokoh dalam hidup 

pribadi manusia muslim.
38

 

3. Metode Pendidikan Islam 

Di dalam al-Qur‟an ada beberapa isyarat tentang metode 

pendidikan Islam, dan secara global dapat dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu: 

a. Metode pemahaman 

Metode ini menuntut pemahaman anak didik terhadap apa yang 

telah disampaikan. Diantara jenis metode ini adalah: 

1) Penggunaan akal (rasio) 

Metode ini merupakan salah satu cara yang dianjurkan al-

Qur‟an yang dijelaskan dalam beberapa ayat, dimana manusia agar 

memfungsikan akal secara optimal untuk mencari kebenaran, 

sehingga ia dapat mengoptimalisasikan logika untuk melihat 

kebenaran dan kesalahan serta untuk membedakan antara yang haq 

dan yang bathil yang semata-mata didasarkan pada pada kajian 

empiric dan bukan taklid buta. Oleh karena itu setiap amalan yang 

disyariatkan Islam selalu didasarkan pada keimanan, dan iman yang 

benar adalah yang didasarkan pada ilmu.  

Al-Qur‟an banyak menggunakan retorika yang variatif untuk 

menganjurkan akal agar memikirkan ‘illat di balik yang 

                                                 
38

 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 144-145. 



 

 

39 

diwahyukan. Dialektika tersebut sangat baik jika digunakan dalam 

pendidikan, karena anak didik akan merasa puas jika setiap ilmu 

yang dipelajari, tingkah laku yang dilakukan, perintah yang 

dilaksanakan serta larangan yang dijauhi diketahui ‘illat-nya, bukan 

semata-mata lantaran Tuhan telah mengatakan begini dan begitu atau 

karena ilmu menganjurkan begini dan begitu, tetapi didasrkan pada 

argumen yang jelas mengapa hal tersebut dilakukan. 

Pendidikan Islam harus menemukan langkah dalam 

mencanangkan program pendidikan dan pengajaran yaitu dengan 

membenahi langkah sehingga pengajar bersikap lapang dada yang 

dapat memberi jawaban terhadap pertanyaan anak didik dengan baik. 

Sikap keterbukaan pandangan ini bukan hanya pada pengajar 

melainkan juga pada pelajar.
39

 

2) Metode Tamtsil dan Tasybih 

Metode ini digunakan untuk memudahkan dalam 

menjelaskan sesuatu yang immateri dengan cara yang mudah dengan 

memberikan tamtsil (perumpamaan) agar mudah dicerna oleh rasio. 

Tamtsil ini merupakan salah satu metode yang dominan yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan Ilahi yang tertuang dalam 

kitab suci. Firman Allah: “Dan perumpamaan-perumpamaan ini 
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Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali 

orang-orang yang berilmu.”40
 

Metode ini banyak digunakan oleh eksakta, karena ilmu 

tersebut hanya bisa dipahami dengan menggunakan bantuan analogi 

untuk mencapai objek yang ingin dicapai. Analogi dari alam indrawi 

untuk mengetahui diluar jangkauan indra itulah yang dikehendaki 

dengan tamtsil.
41

  

3) Mengambil Pelajaran Peristiwa Masa Lalu 

Metode ini dipakai al-Qur‟an ketika masa turun, di mana al-

Qur‟an diturunkan secara gradual (munajjaman) sesuai dengan 

situasi peristiwa (hawadits). Al-Qur‟an mengarahkan agar manusia 

mencari pengalaman yang dijadikan pelajaran, dan setiap hambatan 

dicarikan upaya pemecahan. Peristiwa masa lalu merupakan sarana 

yang efektif untuk menghubungkan materi pengajaran dengan 

kondisi jiwa anak didik untuk menghantarkan kepada kesuksesan. 

Inilah rahasia al-Qur‟an diturunkan secara berangsur-angsur 

sesuai dengan kebutuhan dan keadaan supaya: 

a) Anak didik dapat mengetahui hubungan berbagai elemen yang 

berbeda-beda, dan hubungan antar makhluk yang bercorak 

ragam. 
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b) Anak didik mampu mencari sumber yang menjadi tempat 

pengembalian berbagai ilmu serta berbagai topik yang berbeda-

beda. 

c) Anak didik mampu membedakan antara tulisan pengarang dan 

karya penyadur, serta mampu menganalisis gagasan masing-

masing penulis. 

d) Anak didik mampu membedakan antara hakikat yang tetap dan 

yang berubah-ubah, dan mampu mengeneralisasikan unsur yang 

beragam. 

e) Menumbuhkan kecenderungan untuk membaca dan meneliti. 

f) Memberi wawasan anak didik sikap solidaritas dari 

keberagaman, baik secara individu, kelompok maupun golongan. 

g) Melatih anak didik agar mampu berpikir kritis. 

h) Menjadikan anak didik mampu mengambil pelajaran dan 

peristiwa yang menimpa kelompok tertentu untuk mencari 

terobosan lain.
42

 

b. Metode Penyadaran 

Metode ini dikonsentrasikan untuk memberikan kesadaran 

terhadap anak didik dalam menyerap nilai-nilai pendidikan melalui: 

1) Amar ma’ruf nahi mungkar, memesan kebaikan, kesabaran dan 

kedamaian 
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Metode ini mencakup nilai demokrasi dalam pendidikan, 

bukanlah hal yang aib jika guru mendengar dan melaksanakan 

pendapat murid, karena hakikat dari pendidikan adalah mengkaji, 

mencari, menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. 

2) Memberi mau’izhah dan nasihat 

Al-Qur‟an menjelaskan bahwa ia adalah mau’izhah bagi 

orang mukmin, ia juga menjabarkan bahwa mau’izhah kadang-

kadang juga bersumber dari para pemimpin, orang tua, nabi, rasul 

bahkan juga dari orang yang lebih kecil, mau’izhah nabi Ibrahim 

kepada orangtuanya. Jika demikian, mau’izhah yang ada dalam al-

Qur‟an memberikan wacana besar terhadap pendidikan Islam.43
 

3) Pemberian ganjaran dan hukuman 

 Dalam pendidikan Islam, hukuman dan prestasi didasarkan 

atas penyelenggaraan dan kepatuhan, hukuman dilakukan untuk 

meluruskan perilaku ketika cara lain tidak dapat memberikan 

pengaruh. Cara ini diharapkan dapat memberikan bentuk moral yang 

baik terhadap diri anak didik. Al-Qur‟an mengisyaratkan bahwa 

sebelum menjatuhi hukuman atau memberikan pujian terlebih 

dahulu memberikan peringatan, karena jika tujuan akhir hukuman 

untuk memperbaiki kesalahan anak didik, maka sebagai wasilahnya 

adalah dengan menjanjikan kesenangan (targhib) agar melaksanakan 
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anjuran, menjanjikan ancaman (tarhib) agar meninggalkan larangan, 

memberi nasihat untuk mengingatkan kealpaan dan lain-lain. 

Al-Qur‟an dalam memberikan ganjaran sesuai dengan 

kemaslahatan kehidupan, tetapi dalam memberikan hukuman 

dipilihkan yang paling ringan, dan jika kesalahan tersebut ternyata 

terulang lagi maka hukumannya disesuaikan dengan kondisi untuk 

menjadikan manusia dapat memperbaiki kesalahan bukan merasakan 

pahit dan beratnya hukuman.
44

 

c. Metode praktek (‘amaliah) 

Dari pemahaman akan muncul kesadaran, dan kesadaran menjadi 

landasan dalam beramal. Metode ini merupakan hasil dari kedua metode 

sebelumnya dan di antara metode ini adalah: 

1) Penugasan  

Al-Qur‟an menganjurkan agar perbuatan didasari 

pengetahuan, sehingga perilaku manusia adalah perilaku yang 

‘amaly yang dapat dipraktekkan secara langsung antar sesama orang 

lain. Keteraturan hubungan manusia dengan lingkungan, toleransi 

terhadap sesamanya serta pengorbanan sosial membutuhkan latihan 

yang rutin. Oleh karena itu orang yang masuk Islam diisyaratkan 

mengucapkan syahadat sebagai symbol yang akan dipraktekkan 

dalam kehidupan yang dilambangkan dengan rukun Islam, seperti 

salat, zakat, puasa, dan haji yang kesemuanya mengandung 
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pendidikan rohani, pendidikan intelektual, pendidikan jasmani, dan 

pendidikan toleransi serta pendidikan jihad yaitu perpaduan antara 

teori dan praktek, ia bukan sekedar peperangan, tetai lebih 

ditekankan pada bagaimana menguasai lawan tampa kekerasan.
45

  

2) Keteladanan  

Pengaruh yang dominan dalam pendidikan adalah melalui 

contoh untuk dipraktekkan yang membantu perkembangan jiwa anak 

didik. Al-Qur‟an sangat memperhatikan metode ini untuk 

mengarahkan perjalanan masa depan manusia oleh karena itu Allah 

mengutus Rasul dari golongan manusia biasa untuk membuktikan 

bahwa syariat Allah yang diturunkan untuk dilaksanakan manusia. 

Metode praktek (‘amaly) digunakan tidak hanya dalam 

masalah ketrampilan, tetapi juga untuk menanamkan nilai kepada 

anak didik, sehingga tujuan yang diharapkan adalah membentuk 

manusia yang ’abd, shalih, yang mampu mengendalikan kehidupan 

bukan tertindas oleh penghidupan.
46
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