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ABSTRAK 

Fathonah, Luthfiatul.2015.‛Konsep Waktu Dalam al-Quran Surah al-Ashr ayat 
1-3 Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misba>h dan 
Relevansinya Dengan Pendidikan Islam‛. Skripsi Program Studi 
Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Ponorogo Pembimbing Dr. Mukhibat, M.Ag. 

Kata kunci: waktu, pendidikan Islam, tafsir al-Misba>h 

 Waktu adalah salah satu dimensi hidup manusia. Dengan melihat betapa 
pentinganya nilai waktu dan betapa besar nikmat Allah Swt yang terkandung di 
dalamnya. Al-Qur’an telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap 
waktu. Al-Qur’an surah al-Ashr menegaskan dan membarikan perhatian khusus 
terhadap nilai dan esensi waktu sebagai sebuah peringatan. Allah Swt 
memperingatkan manusia yang menjadikan seluruh aktifitasnya hanya berupa 
perlombaan menumpuk-menumpuk harta serta mengahabiskan waktu untuk 
maksud tersebut, hingga mereka lupa akan tujuan utama kehidupan ini yaitu 
untuk mengahambakan diri kepada-Nya dan beribadah. Karena banyak orang 
menganggap kehidupan ini adalah kehidupan dunia saja, tidak ada kehidupan 
akhirat. Mereka menganggap hidup dan mati seseorang hanyalah perjalanan 
waktu. Kematian adalah akhir perjalanan wujud manusia dan tidak ada 
kebangkitan sesudahnya.  
 Berdasakan penjelasan di atas maka diungkapkan dengan rumusan 
masalah sebagai berikut: (1).Bagaimana konsep waktu dalam al-Quran surah al-
Ashr ayat 1-3 menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misba>h? (2). 
Babagaimana relevansi waktu dalam al-Quran surah al-Ahsr ayat 1-3 menurut M. 
Quraish dalam tafsir al-Misba>h Shihab dengan pendidikan Islam? 
 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) 
rujukan utamanya adalah Tafsir al-Misba>h. Metode yang digunakan ialah 
deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan 
penelaahan terhadap sumber primer kemudian dianalisis secara content analysis. 
 Hasil penelitian menunjukkan: (1). Konsep waktu menurut M. Quraish 
Shihab adalah modal utama manusia, jika waktu tidak diisi dengan hal yang 
bermanfaat maka totalitas manusia itu berada dalam kerugian. Namun demikian 
kerugian tidak akan berlaku terhadap empat kelompok manusia yang beriman, 
beramal shaleh, saling berwasiat pada kebenaran, dan saling berwasiat pada 
kesabaran. (2). Relevansinya kosep waktu dengan pendidikan Islam adalah ada 
pada komponen tujuan, pendidik, peserta didik, dan kurikulum. Jika di antara 
komponen-komponen pendidikan Islam itu tidak dimanaj secara efektif dan 
efisien, maka apa yang diharapkan pendidikan Islam tidak dapat terrealisasi 
dengan baik. 
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              BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Waktu merupakan diposito paling berharga yang dianugrahkan Allah 

Swt secara gratis dan merata kepada setiap orang. Apakah dia orang kaya, 

miskin, pejabat, ataupun orang alim akan memperoleh deposito yang sama, 

yaitu 24 jam atau 1.440 menit atau sama dengan 86.400 detik setiap hari. 

Tergantung kepada masing-masing manusia bagaimana dia memanfaatkan 

deposito tersebut.1jadi tidak heran jika para pembisnis bersemboyan ‚Waktu 

adalah uang‛, para pelajar berkata ‚Waktu adalah ilmu‛, dan menurut para 

abdi Allah swt ‚Waktu adalah ibadah‛. 

Manusia tidak dapat melepaskan diri dari waktu dan tempat. Mereka 

mengenal masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kesadaran manusia tentang 

waktu berhubungan dengan bulan dan matahari dari segi perjalananya (malam 

saat terbenam dan siang saat terbit).2 

Waktu adalah salah satu dimensi dalam hidup manusia. Karakter 

waktu senantiasa perpacu secara cepat, tanpa terasa, dan tiba-tiba 

menghujam. Tidaklah heran masyarakat Arab mengkiaskan cepatnya waktu 

dengan kilatan pedang yang menyambar, waktu laksana pedang, jika kamu 

                                                           
1 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 

73-74 
2 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung:Mizan, 2000), 548 
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tidak memanfaatkanya dengan sebaiknya, maka ia akan menebasmu.3 Dan 

mengutip dari buku Renungan Pribadi dalam Rangkuman 5000 Mutiara 

bahwa ‚kita harus waspada dan berhati-hati terhadap roda waktu yang 

berputar, sebab jika terlena kita akan digilasnya‛.4 

Dengan melihat betapa pentingnya nilai waktu dan betapa besar 

nikmat Allah Swt  yang terkandung didalamnya. al-Qur’an memberikan 

perhatian yang sangat besar terhadap masalah waktu dilihat dari berbagai 

sudut dan berbagai macam bentuk personifikasi. 

Allah bersumpah pada permulaan surat tertentu dalam al-Qur’an 

dengan menggunakan fase tertentu dari waktu seperti wal laili wan nahari 

(demi malam dan siang), wal fajr (demi waktu fajar), wad dhuha (demi waktu 

dhuha), wal ashr (demi waktu ashar).5 

Hidup akan bermakna selama manusia mampu memberikan makna 

terhadap waktu. Bahkan dalam surah al-ashr menegaskan dan memberikan 

perhatian khusus terhadap nilai dan esensi waktu sebagai sebuah peringatan. 

Demi waktu, sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan rugi, kecuali 

mereka yang mampu memberikan makna terhadap waktu dengan penunjukan 

amal prestatif dan saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. 

Al-qur’an mengunakan beberapa term yang menunjukan waktu, 

seperti Waqt, Dhar, Ajal, Sa’ah, Hin, Yawn. Waqt digunakan dalam batas 

                                                           
3Vita Sarasi, Waktu Seperti Pedang, 

http://www.eramoslem.com/ar/oa/s3/17449,1,v.htm1,1 Di Akses Tanggal 10 Mei 2015 
4 Kamaruddin Baso, Renungan Pribadi Dalam Rangkuman 5000 Mutiara, (Jogjakarta: 

Gajah Mada University Press, 19900), 331 
5 Yusuf Al-Qardhawi, ‚al-Waqtu fi Hayati al-Muslim‛, terj. Ali Imron, Waktu Adalah 

Kehidupan, (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2005), 1. 

http://www.eramoslem.com/ar/oa/s3/17449,1,v.htm1,1
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akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. 

Misalnya: 

                          
 

Artinya:‛Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah 
di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian 
apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu 
(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang 
ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman‛.(Q.S an-
Nisa[4]:103) 

 
Allah Swt  memberi pesan pada ayat di atas bahwa dzikir setelah 

sholat dapat dilakukan dengan cara apapun dan bagaimanapun keadaanya. 

Dalam keadaan normal dilakukan dengan duduk, dalam keadaan gawat, 

dilakukan dengan keadaan yang memungkinkan, bahkan setiap saat diwaktu 

berdiri, waktu duduk dan waktu berbaring. Kemudian, sholat apabila dalam 

keadaan normal harus dilakukan dengan khusyu’ memenuhi syarat rukunya 

serta memenuhi sunnah dan waktu-watunya yang telah ditentunkan. Kata 

Waqt member kesan tentang keharusan adanya pembagian teknis mengenai 

masa yang dialami (seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dan 

seterusnya), dan sekaligus keharusan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 

waktu-waktu tersebut, dan bukanya membiarkannya berlalu hampa. 
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Dahr  digunakan untuk alat berepanjangan yang dilalui alam raya 

dalam kehidupan dunia ini, yaitu sejak diciptakan-Nya sampai punahnya alam 

semesta ini.6 Misalnya: 

                           
 

Artinya:‚Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan 
di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan 
membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak 
mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah 
menduga-duga saja‛.(Q.S al-Jatsiyah[45]:24) 

 
Dalam ayat ini Allah Swt  menjelaskan, diantara kedurhakaan orang 

kafir adalah mereka menganggap kehidupan ini adalah kehidupan dunia saja, 

tidak ada kehidupan akhirat. Mereka menganggap hidup dan mati seseorang 

hanyalah perjalanan waktu. Kematian adalah akhir perjalanan wujud manusia 

dan tidak ada kebangkitan sesudahnya.7 kata Dahr member kesan bahwa 

segala sesuatu pernah tiada, dan bahwa keberadaannya menjadikan ia terikat 

oleh waktu (Dahr).8 

Aja>l menunjukan waktu berakhirnya sesuatu, berahirnya usia 

seseorang, masyarakat atau negara.9 Misalnya: 

                    
                                                           

6 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 
(Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 722-723 

7 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h, vol 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 56-57 
8 Shihab, Wawasan al-Quran; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 547 
9 Fahmi Idris, Nilai dan Mkna Kerja Dalam Islam, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 153 
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Artinya:‚Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan 

tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang 
dikehendaki Allah". tiap-tiap umat mempunyai ajal[696]. apabila 
telah datang ajal mereka, Maka mereka tidak dapat 
mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) 
mendahulukan(nya)‛. (Q.S Yunus[10]:49) 

 
Pada ayat ini Allah Swt, menjelaskan ancaman-Nya pada masyarakat 

Makkah tentang kehancuran mereka, yakni disebabkan oleh syirik dan 

penyembahan berhala yang menjadi sendi kehidupan bermasyarakat ketika 

itu. Dan ketentuan itu belaku untuk semua masyarakat manusia sejak dahulu 

hingga kini dan masa akan datang.10 Kata Ajal memberi kesan bahwa segala 

sesuatu ada batas waktu berakhirnya, sehingga tidak ada yang langgeng dan 

abadi kecuali Allah Swt sendiri.11 

Ashr biasa diartikan waktu menjelang terbenamnya matahari tetapi 
juga dapat diartikan masa secara mutlak.12 Misalnya: 

     
Artinya: ‚Demi masa‛. (Q.S al-Ashr [104]:1) 

 

Allah Swt, memulai surah al-Ashr ini dengan bersumpah Wa al-‘Ashr 

(Demi Masa), untuk membantah anggapan segaian orang yang 

mempersalhakan waktu dalam kegagalan mereka. Tidak ada sesuatu yang 

dinamai masa sial atau masa mujur, karena yang berpengaruh adalah 

kabaikan dan keburukan usaha seseorang. Dan inilah yang berperan di dalam 

baik atau buruknya akhir suatu pekerjaan, karena masa selalu bersifat netral. 

                                                           
10 Shihab, al-Misba>h, vol. 6, 91-94 
11 Shihab, Wawasan al-Quran; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 547 
12 Ibid, 546-547 
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Kata ‘Ashr memberi alasan bahwa saat-saat yang dialami oleh orang manusia 

harus diisi dengan kerja memeras keringat dan pikiran.13  

Hin dipahami dalam arti waktu secara mutlak, pendek atau panjang, 

terkait dengan waktu dan tempatnya. Misalnya:  

                 
 

Artinya:‚Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu 
menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. dan kamu mempunyai 
tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di 
muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan".‛ (Q.S al-A’raf 
[7]:24) 

 
Ayat ini berisi tentang perintah Allah Swt  kepada Adam dan Hawa 

untuk turun ke Bumi bertempat tinggal disana sebagai tempat kediaman 

sementara dan mencari kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan 

yakni kematian atau hari kiamat nanti.14 Kata Hin memberi kesan bahwa 

waktu itu hanya saat-saat yang terkait pada pelaksanaan suatu pekerjaan atau 

peristiwa tertentu saja. 

Sa’ah adalah akhir masa kehidupan duniawi serta kepunahan alam. 

Misalnya:  

                             
 

                                                           
13 Ibid, 548 
14 Ibid, 651 
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Artinya:‚Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya 
tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk 
yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada 
waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang 
ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya 
barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya‛. (Q.S an-Nahl 
[16]:61) 

 
Pada ayat ini Allah Swt menjelaskan bahwa salah satu bukti hikmah 

kebijksanaan Allah Swt adalah Dia mengguhkan hukuman atas kaum 

musyrikin yang dengan kemusyirikanya telah mencapai puncak 

kedholimanya. Yaitu mereka akan ditangguhkan  sampai waktu yang telah 

ditentukan oleh Allah Swt, (hari kiamat) kemudian Allah Swt  menjelaskan 

apabila telah datang ajal kematian manusia maka ajal itu tidak bisa diundur 

atau diajukan.15 Kata Sa’ah memberi kesan bahwa waktu atau saat terjadinya 

suatu peristiwa tertentu itu sangat terbatas.  

Waktu  merupakan rangkaian saat, momen, kejadian atau batas awal 

dan akhir sebuah peristiwa. Hidup tidak mungkian ada tanpa dimensi waktu, 

karena hidup merupakan rangkaian gerak yang terukur. Bahkan, dapat 

dikatakan bahwa waktu adalah salah satu dari titik sentral kehidupan. 

Seseorang yang menyia-nyiakan waktu, pada hakekatnya dia sedang 

mengurangi makna hidupnya. Bahkan, kesengsaraan manusia bukanlah 

terletak pada kurangnya harta, tetapi justru karena membiarkan waktu berlalu 

tanpa makna.16 Islam memberi peringatan keras kepada pemeluknya agar 

tidak mensia-siakan waktu begitu saja ataupun mengisinya dengan hal-hal 

                                                           
15 Shihab, al-Misbah, vol 7, 267-268 
16 Toto tasmaran, Kecerdasan Ruhaniah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 154. 
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yang dapat menimbulkan dampak negatif. Sebagaimana Sabda Nabi 

Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra : 

Artinya: ‚Ada dua kenikmatan yang kebanyakan disia-siakan manusia 
yaitu kesehatan dan waktu luang.‛ (HR. Tirmidzi).17 

 
Kesehatan dan waktu luang adalah dua hal yang sangat melimpah 

dalam kehidupan remaja terutama pelajar. Dalam pandangan seorang muslim, 

kesehatan dan waktu luang termasuk dalam deretan nikmatnikmat terbesar 

yang pada kenyataannya banyak dibiarkan bahkan disiasiakan dengan 

kegiatan yang tiada guna dan artinya. Oleh karena itulah, Nabi Muhammad 

Saw menyeru kita semua untuk memanfaatkan dua nikmat tersebut secara 

benar yang diisi dengan berbagai aktifitas bermanfaat dan semakin 

memperteguh kepribadiannya sebagai orang yang beriman, konsisten dan 

serius terhadap nilai-nilai Islam. Tidak ada seorangpun yang dapat meraih 

sukses kecuali dia merebut lalu menundukkan waktu dalam penggalan-

penggalan kegiatan, rencana, dan target-target yang harus diraih. Hal ini 

dijelaskan dalam firman Allah Swt: 

                       
 

Artinya: ‚Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang-orang yang 
berakal‛.(QS. Ali Imron :190).18 

                                                           
17 Ahmad Muhammad Syakir, Sunan at-Tirmidzi, Juz IV, (Beirut: Darul Kutub al-

Ilmiah, 
t.th), hlm. 477. 

18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha 
Putra, 1996), hlm. 59. 
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Salah satu surat yang cukup monumental dalam Al-Qur’an adalah 

surat  Al-‘Ashr. Menurut Ibnu Katsir,12 surat Al-’Ashr merupakan surat yang 

sangat populer di kalangan para sahabat. Setiap kali para sahabat mengakhiri 

suatu pertemuan, mereka menutupnya dengan surat al-’Ashr. 

Manusia sebagai komponen terpenting sumber daya organisasi 

mendapat perhatian yang besar dalam Al-Qur’an, baik sebagai mahluk 

individu, sosial, atau manusia sebagai totalitas mahluk Tuhan yang terdiri 

dari  manusia yang tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya maka ia 

akan merugi dalam kehidupannya. 

Bahwa dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan 

dengan benar, tertib, teratur dan disiplin waktu, proses-prosesnya harus 

diikuti dengan baik. Cara-cara seperti ini dalam ilmu pengetahuan modern 

disebut dengan manajemen.  

Manajemen yang diterapkan Nabi Muhammad SAW memang tidak 

secanggih manajemen modern, tapi sejarah membuktikan bahwa manajemen 

yang beliau terapkan itu sangat efektif. M. Ahmad Abdul Jawwad, 

mengemukakan bahwa terdapat enam rahasia keunggulan manajemen 

Rasulullah, yaitu:1) kemampuan memotivasi tim, 2) simple dalam 

memotivasi, 3) kemampuan berkomunikasi, 4) kemampuan mendelegasikan 

dan membagi tugas, 5) efektif dalam memimpin rapat, dan 6) kemampuan 

mengontrol dan mengevaluasi.19 

                                                           
19 M.Ahmad Abdul Jawwad, Manajemen Rasulullah; Panduan Sukses Diri dan 

Oerganisasi, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2006). terj. Khozin Abu Faqih, h. 1 
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Keinginan untuk maju dan menggapai kesuksesan tidak akan dapat 

diraih hanya dengan khayalan dan mimpi indah, menunggu waktu dan 

merenungi nasib. Tetapi dengan akalnya mencari dan menggali hikmah 

penciptaan waktu yang berupa siang dan malam. Anak didik sebagai obyek 

yang diharapkan oleh tujuan Pendidikan Islam adalah termasuk orang-orang 

yang memiliki dan mampu memberdayagunakan akalnya untuk mencari 

hikmah penciptaan waktu berupa perbedaan siang dan malam. Oleh karena 

itu, agar dapat berhasil mencapai tujuan Pendidikan Islam, diperlukan 

beberapa syarat dan kode etik yang selayaknya disandang oleh anak didik. 

Yaitu pandangan serta sikap mereka terhadap waktu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis paparkan dalam sebuah 

judul ‚KONSEP WAKTU DALAM AL-QURAN SURAH AL-ASHR AYAT 

1-3 MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBA<H 

DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM‛ 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka penulis 

menentukan rumusan masalah terkait apa yang terjadi pada situasi sosial 

dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep waktu dalam al-Quran surah al-Ahsr ayat 1-3 menurut 

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-misba>h? 
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2. Bagaimana relevansi waktu dalam al-Quran surah al-Ashr ayat 1-3 

menurut  M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misba>h dengan pendidikan 

Islam? 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Sesuai rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan di atas 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan konsep waktu dalam al-Quran surah al-Ashr ayat 

1-3 menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misba>h  

2. Untuk medeskripsikan relevansi waktu dalam al-Quran surah al-Ashr ayat 

1-3 menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misba>h dengan pendidikan 

Islam 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

A. Manfaat teoritis 

1. Dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan informasi bagi peneliti 

berikutnya yang berminat untuk menggali dan meneliti tentang konsep 

waktu dalam al-Quran surat al-Ashr ayat 1-3 terkhusus dalam 

pendidikan Islam 

2. Dapat menjadi sumbangan keilmuan dalam pengembangan pendidikan 

Islam dan pengelolaan waktu melalui konsep waktu di kehidupan 

sehari-hari 
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3. Bagi pendidik maupun yang terlibat di dunia pendidikan, agar dapat 

menggunakan dan memanfaatkan waktu yang baik dan menyenangkan 

bagi peserta didik 

 

B. Manfaat praktis  

Penelitian ini dapat dijadikan referansi, refleksi, ataupun sebagai 

bahan perbandingan (comparative) kajian, yang dapat digunakan untuk 

bahan kajian lebih lanjut dalam pengembangan khazanah keilmuan dan 

pengetahuan 

 

E. KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU 

1. Kajian Teori 

Buku karya Yusuf al-Qardhawi yang berjudul al-Waqtu fi Hayati 

al-Muslim yang diterjemahkan oleh Ali Imron. Buku ini menjelaskan 

tentang nikmat waktu dan nilai lebihnya dalam kehidupan seorang muslim 

serta kewajiban apa yang harus dilakukannya. Yusuf al-Qardhawi juga 

menjelaskan kebiasaan negatif yang terkait dengan waktu yang harus 

diwaspadai dan dihindari.20 

Buku karya Deni Sutan Bakhtiar, yang berjudul Manajemen Waktu 

Islami. Dalam buku ini dijelaskan beberapa pokok point mengenai waktu 

                                                           
20 Yusuf al-Qardhawi, al-Waqtu fi Hayati al-Muslim, cet.III (Daar ash-Shohwah, 1996). 
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diantaranya mengenai cara membaca waktu, bergerak maju dengan waktu 

agar hidup lebih bermakna, kesuksesan milik orang yang menghargai 

waktu, dan orang-orang yang merugi arena tidak mengunakan waktu 

dengan sebaik-baiknya.21 

Buku karya M. Quraish Shihab yang berjudul Wawasan al-Qur’an; 

Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat. Dalam salah satu babnya 

buku ini menjelaskan tentang waktu dalam al-Qur’an secara maudhu’i 

yaitu tentang makna waktu dalam al-Qur’an, relativitas waktu, tujuan 

kehadiran waktu, serta termasuk bagaimana memanfaatkan waktu dan 

mengisinya dengan aktifitas positif.22 

Buku karya Achmadi yang berjudul Ideologi Pendidikan Islam. 

Buku ini menjelaskan bagaimana format ideology pendidikan Islam, fitrah 

manusia dan implikasinya dalam pendidikan islam, dasar dan tujuan 

pendidikan islam, isi pendidikan islam, transformasi pendidikan islam. 23 

Buku karya Abdul Mujib yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam. 

Buku ini menjelaskan bagaimana pengertian pendidikan itu sendiri, 

dijelaskan bahwa secara etimologi adalah tarbiyah, ta’lim, ta’dib, 

riyadhah, irsyah, tadris. Masing-masing istilah tersebut memiliki keunikan 

makna tersendiri ketika sebagian atau semuanya tersebut secara 

bersamaan. Namun kesemuanya akan memiliki makna yang sama jika 

                                                           
21 Deni Sutan Bakhtiar, Manajemen Waktu Islami, (Jakarta: AMZAH, 2012) 
22 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 

Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1998). 
23 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teoritis, (Yogjakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005) 
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disebut salah satunya, sebab salah satu istilah itu sebenarnya mewakili 

istilah yang lain.24 

 

 

2. Telaah Hasil  penelitian terdahulu 

Skripsi ini ditulis oleh Anita Maslahah (2008, STAIN Ponorogo), 

yang berjudul Waktu Dalam Persektif al-Qur’an (telaah surah al-Ashr 1-3). 

Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan mengenai waktu menjadi 

beberapa point kesimpulan yaitu: 

a. Di dalam al-Qur’an pengungkapan waktu terdapat dua bentuk, yaitu 

term yang menunjukkan durasi yang jelas batasanya yaitu Fajr, Shubh, 

Zhuhr, Masa, Dhuha, Ghadah, ‘Ashr, Bukrah, Ashila, ‘Asyiyah, ‘Isya’, 

Layl, Nahar, Yawm, Syahr, ‘Am, Sanah dan term yang menunujukan  

durasi yang jelas batasanya yaitu Waqt, Dahr, Ajal, Hin, dan Sa’ah.  

b. Pandangan al-Qur’an tentang waktu adalah waktu merupakan sesuatu 

yang sangat penting sehingga berulangkali Allah Swt menyebutkan 

dalam al-Qur’an baik yang menunjukan durasi yang jelas batasanya 

maupun yang tidak jelas batasanya. Dimana hal tersebut tidak dapat 

diketahui atau ditangkap kecuali oleh Allah Swt, dan tidak diketahui 

oleh siapapun. 

c. Berdasarkan penafsiran surah al-‘ashr 1-3, waktu adalah modal utama 

bagi manusia dalam meraih kesuksesan baik kehidupan dunia maupun 

                                                           
24 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008).  
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kehidupan akhirat sehingga tidak boleh mensia-siakan waktu untuk 

sesuatu yang tidak bermanfaat. Waktu harus dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya dengan bekerja keras, berusaha meraih kesuksesan, 

belajar dengan giat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi 

kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, serta beribadah dan beramal 

sholeh yang didasri dengan iman serta saling menasihati untuk 

berpegang dan berbuat kebenaran dan kesabaran sehingga tidak 

tergolong orang-orang yang merugi. 

Letak perbedaan penelitian ini, dari penelitian di yang telah 

dilakukan tersebut, yaitu terletak pada pisau analisis yang digunakan 

untuk meneliti subjek dan objek dari waktu itu sendiri, sehingga hasil 

penelitiannya pun juga beda dengan penelitian sebelumnya. 

 

F. METODE PENELITIAN 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.25 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis penelitian dalam kajian ini adalah 

                                                           
25Terdapat empat kata yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan 

kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, 
yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan 
cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara 
yang dilakukan dapat digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu 
mengunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Lebih lanjut lihat Sugiono, Metodologi 
Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007),3 
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penelitian kepustakaan Library research,
26

 yaitu penelitian yang obyek 

utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lain yang berkaitan 

dengan pembahasan. Maksudnya data-data dicari dan ditemukan melalui 

kajian pustaka dari buku yang relevan dengan pembahasan konsep waktu 

dalam al-Quran surah al-Ashr. 

2. Sumber data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini 

merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber data primer 

Sumber  data primer merupakan bahan utama atau rujukan 

utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun data primer yang penulis 

gunakan adalah buku tafsir al-Misba>h Volume 15 (Juz ‘Amma) yang 

diterbitkan oleh Lentera Hati tahun 2002.  

b. Sumber data  sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh-

tokoh lain yang terkait dengan masalah dalam kajian ini. Adapun 

sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah: Dr. Yusuf 

Qardhawi, 2014 Manajemen Waktu Dalam Islam, diterjemakan oleh; 

Ma’mun Abdul Aziz. Jakarta: Firdauss Presindo M. Quraish Shihab, 

Wawasan al-Qur’an, Bandung, PT.Mizan Pustaka. Marion E. Haynes, 

                                                           
26

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

23. 
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Manajemen Waktu, (Jakarta: PT.Indeks, 2010). Deni Sutan Bakhtiar, 

Manajemen Waktu Islami, (Jakarta: AMZAH, 2012). Serta buku-buku 

tentang pendidikan diantaranya yaitu buku Ideologi Pendidikan Islam 

paradigma Humanisme teoritis karya Ahmadi, buku Asas-Asas 

Pendidikan karya Abdul Fatah Jalal, dan buku Falsafah Pendidikan 

Islam karya Omar Muhammad Al-Thoumy Al-syaibany, dan buku karya 

Abdul Mujib yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam. 

3. Tenik pengumpulan data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan 

(Library Research).
27

 Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik dokumen, yaitu 

mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan pustaka atau dokumen-

dokumen yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. 

Kemudian dokumen tersebut dianalisis sehingga terbentuk satu hasil kajian 

yang sistematis dan padu. Untuk memperoleh data-data terkait konsep 

waktu dalam al-Quran surah al-Ashr dalam tafsir al-Misba>h. Setelah data-

data yang dikumpulkan terakumulasi, akan dilakukan pengolahan data-data 

tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
28

 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapannya, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara 

satu dengan yang lainnya. Dalam tahap ini data yang diperoleh dari tafsir 

                                                           
27

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

Cipta, 1996), 234. 
28

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1996), 206. 
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al-Misbah dipilih sesuai dengan tema dalam bahasan, kemudian dipilah-

pilah atau diperiksa untuk menjawab masalah penelitian. 

b. Organizing, yaitu menyatakan data-data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah ada. Dalam tahap ini data-data dianalisi dan dikatagorikan 

dalam sub-sub tema yang telah ditentukan, yaitu konsep waktu dalam 

surah al-Asrh, meliputi pengertian, nilai-nilai yang terkandung dalam al-

Ashr. 

c. Menemukan hasil temuan, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data yang meliputi kaidah-kaidah, teori dan 

metode yang telah ditemukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dalam tahap ini data 

sudah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan tema yang diteliti, 

yaitu data tentang konsep waktu dalam al-Quran surah al-Ashr.
29

 

4. Analisis data 

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode Conten Analisis,
30

 Dalam hal ini, peneliti 

menganalisa pendapat para ahli dalam menafsirkan tembang dolanan Ilir-

ilir, kemudian pendapatnya dihubungkan dengan teori tasawuf dari buku-

buku penunjang. 

G. Sitematika Pembahasan 

Untuk memepermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat 

dicerna secara runtut, diperlukan sistematika pembahasan. Dalam laporan 
                                                           

29
 Ibid.  

30
 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 

1987), 49. 
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penelitian ini peneliti mengelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing 

bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan anatara satu sama lain. 

Sistematika ini menguraikan secara garis besar apa yang tertulis dalam 

pembahasan setiap bab, namun hal itu lebih pada kata kunci (keyword) 

dalam menguraikan yang terdapat pada setiap bab nya. Sistematika dan 

pembahasan skripsi dirancang untuk menguraikan dengan sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I: Berisi tentang pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran 

untuk digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penulisan skripsi ini.  

Yang dijelaskan secara detail yang meliputi : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, dan 

atau hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

pembahsan. 

Bab II:  Berisi tentang Konsep Waktu dalam Islam dan pendidikan 

Islam. Pada bab ini penulis akan membahas tentang 1) konsep waktu dalam 

Islam yang meliputi pengertian, pentingnya waktu, kriteria waktu, 

pemanfaatatan waktu, manajemen waktu.2) pendidikan Islam yang meliputi 

pengertian,tujuan, pendidik, anak didik, dan kurikulum pendidian Islam. 

Bab III:  Berisi tentang biografi M. Quraish Shihab dan penafsirannya 

tentang surah al-Ashr ayat 1-3 sebagaimana tertulis dalam tafsir al-Misba>h 

dan pemikiranya tentang pendidikan Islam. Pada bab ini membahas tentang 

1) Biografi M. Quraish Shihab, riwayat hidup M. Quraish Shihab, latar 

belakang pendidikan M. Quraish Shihab, perjalan karir M. Quraish Shihab, 
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karya-karya M. Quraish Shihab, dan riwayat penulisan tafsir al-Misba>h. 2) 

Penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misba>h mengenai surah al-

Ashr ayat 1-3 serta teks dan terjemahannya surah al-Ashr ayat 1-3.  

Bab IV:  Berisi tentang analisis data. Bab ini merupakan inti dari 

skripsi yaitu konsep waktu dalam al-Quran surah al-Ashr ayat 1-3 menurut 

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misba>h dan relevansinya dengan 

pendidikan Islam. Bab ini lebih rinci pada awal pembahasanya adalah 

tentang konsep waktu yang terdapat dalam tafsir al-Misba>h karya M. 

Quraish Shihab dan pada akhir pembahasan tentang bagaimana relevansinya 

dengan pendidikan Islam. 

Bab V:  Merupakan bab penutup. Bab ini merupakan bagian akhir 

dari pembahsan skripsi ini yang merupaka jawaban dari rumusan masalah 

yang berisi kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB II 

KONSEP WAKTU  DAN PENDIDIKAN ISLAM 

 

 

A.  KONSEP WAKTU  

1. Pengertian  Waktu 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata waktu di artikan dengan 

empat makna: (1). Seluruh rangkaian saat, baik yang telah berlalu, 

sekaramg, dan yang akan datang. (2). Saat tertentu untuk menyelesaikan 

sesuatu. (3). Kesempatan, tempo atau peluang. (4). Ketika atau saat 

terjadinya sesuatu. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara 

dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya 

suatu kejadian. Skala waktu diukur dengan satuan detik, menit, jam, hari 

(Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu), Bulan (Januari, 

Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 

November, Desember), tahun, windu, decade (dasawarsa), Abad, Milenium 

(alf) dan seterusnya. 

Dalam kamus filsafat, waktu dari bahasa Inggris: time, dari bahasa 

Latin tempus (waktu). Waktu mempunyai beberapa pengertian, antara lain: 

1. Suatu yang di dalamnya kejadian-kejadian dapat dibedakan dalam hal 

hubungan sebelum dan sesudahnya, awal dan akhir. Kadang-kadang 

waktu dipikirkan sebagai suatu mediaum non special (tidak menyangkut 

ruang) di dalamnya hal-hal berubah dan berbagai peristiwa terjadi. 
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2. Apa yang dibedakan oleh hubungan sebelum dan sesudahnya, awal dan 

akhir dan yang tak dapat di pisahkan dari perubahan. 

3. Aspek yang dapat diukur dari durasi (saat, jarak waktu), suatu titik, 

momen, kurun, porsi, atau bagian tertentu dari durasi atau dari apa yang 

berlansung. 

4. Suksesi (urutan) saat-saat (kajadian-kejadian), segmen-segmen, titik-

titik, jarak waktu (durasi) yang tudak dapat balik, dianggap mempunyai 

suatu gerak maju linier atau hanya sebagai suatu garis direksional 

(mempunyai arah). 

5. Suatu ukuran perubahan, atau perubahan itu sendiri yang diamati, 

sebagaimana dalam perubahan posisi matahari, atau arah jarum jam, 

atau perubahan sifat warna suatu objek atau ketajaman bunyi atau 

pandangan. Perubahan-perubahan semacam ini sering digunakan suatu 

referensi bagi pebandingan dengan perubahan-perubahan lain, misalnya 

siklus bulan, dan digunakan sebagai suatu ukruan waktu untuk 

membandingkan siklus gelap dan siklus terang yang biasa disebut hari.31 

Waktu selalu berjalan dengan laju tertentu dan konstan, tatapi 

nampaknya tidak seorang pun mempunyai cukup waktu. Karena tidak 

mungkin menciptakan waktu lebih banyak lagi, manusia wajib berhemat 

dengan waktu yang diberikan kepadanya.32 

                                                           
31 Loren Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1996), 1168-1169 
32 H.Malayu S.P Hasibuan, Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas), 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1 
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Mengelola waktu juga bisa diartikan juga mengelola diri sendiri. 

Karena kemampuan kita untuk mengatur orang lain sama dengan 

kemampuan yang kita perlukan untuk mengatur diri kita yakni 

kemampuan untuk merencanakan, mendelegasikan, mengatur dan 

mengaontrol.33 

2. Pentingnya  Waktu 

Pada dasarnya kemampuan manusia terbatas (fisik, pengetahuan, 

waktu, dan perhatian), sedang kebutuhan tidak terbatas. Usaha untuk 

memenuhi kebutuhan. Terbatasnya kemampuan dalam melakukan 

pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tenaga, dan tanggung 

jawab. 

Kita pada dasarnya adalah manusia yang tidak akan terlepas dari 

masalah waktu. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu jika 

menginginkan keberhasilan. Banyak manusia tidak bisa mengatur waktu 

dengan baik, kadang waktu luang digunakan dengan sia-sia, dan digunakan 

dengan hal yang tidak penting lainya. 

Waktu adalah esensi hidup kita, waktu yang kita miliki, itulah hidup 

kita, itulah usia kita, yang dengannya kita diberi pilihan, mengisinya 

dengan kosong, atau mengisinya dengan taburan produktifitas. Malik bin 

Nabi dalam bukunya Syuruth An-Nahdhah memulai uraianya dengan 

mengutip suatu ungkapan yang dinilai oleh sabagian ulama sebagai hadis 

Nabi Saw, ‚Tidak terbit fajar suatu hari, kecuali dia berseru, ‘putra-putri 

                                                           
33 A. Dale Timpe, seri Ilmu dan Seni Manajemen Waktu Bisnis Mengelola Waktu, 

(Jakarta: PT. Gramedia Asri Media, 1993),h.5 
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Adam, aku waktu, aku ciptaan baru, yang menjadi saksi usahamu. Gunakan 

aku karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat‛.34 

Pada dasarnya waktu itu penting karena: 

a. Pekerjaan yang dianggap sulit dan berat akan dapat diselesaikan dengan 

baik sehingga tidak terasa berat. 

b. Keberhasilan akan dicapai, jika waktu yang diterapkan dengan baik. 

c. Penggunaan waktu yang baik akan menghilangkan pemborosan terhadap 

waktu. 

d. Waktu  akan mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. 

3. Kriteria  Waktu 

Waktu itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang harus ketahui dengan 

seksama agar dapat memanfaatkanya dengan baik, ciri-ciri dari waktu 

tersebut yaitu: 

a. Waktu Yang Cepat Berlalu 

Waktu itu berlari bagaikan angin, baik disaat senang maupun 

disaat susah, di waktu sedih maupun di waktu gembira. Jika dikatakan 

hari-hari gembira itu berlalu begitu cepat dan hari-hari sedih berlarut 

amat lambat, itu hanyalah perasaan kita saja, bukan keadaan kita yang 

sebenarnya.35 

Walaupun seseorang berumur panjang di dalam kehidupan ini, 

sebenarnya pendek belaka, selama mati merupakan akhir dari segalanya. 

                                                           
34 Ahmad Rifa’I Rif’an, Tuhan, Maaf Kami Sedang Sibuk (Renungan dan Inspirasi 

Spiritual Orang Kantoran), (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), h.61 
35 Yusuf Qardhawi, Manajemen Waktu dalam Islam, terj. Al-Waqti Fi Hayati Muslim, 

(Jakarta: Firdauss Pressindo, 2014), 22 
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Manakala maut datang, masa-masa pendek yang pernah dilalui oleh 

seseorang hanyalah merupakan masa-masa pendek yang berlalu laksana 

kilat yang datang sekejap. Mereka bercerita menegenai nabi Nuh 

asseorang rasul yang berumur panjang, ketika ia di datangi malaikat 

maut, setelah lebih kurang seribu tahun ia hidup. Malaikat seraya 

bertanya, ‚Wahai Nabi yang mempunyai umur terpanjang! Bagaimana 

kamu dapati dunia ini?‛ Nabi Nuh as menjawab, ‚Dunia ini laksana 

Rumah, masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang lain.‛36 

Terlepas dari autentik atau tidaknya cerita tersebut, yang jelas ini 

merupakan contoh dari suatu hakikat yang mutlak, yakni umur akan 

terasa singkat bila telah datang maut. Demikian pula waktu, ia akan lewat 

begitu saja, tanpa manusia bisa menyadarinya.37 

            
  

Artinya:  
‚Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-
akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau 
pagi hari.‛ 
               

 
Artinya: 

‚Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan 
mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah 

                                                           
36 Ibid, 23 
37 Ibid, 24 
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berdiam (di dunia) hanya sesaat di siang hari, (di waktu itu) mereka saling 
berkenalan‛  

 
 

b. Waktu Tidak Dapat Kembali dan Tidak Dapat Diganti 

Ini adalah ciri lain dari pada waktu itu sendiri. Setiap hari berlalu 

dan setiap jam leawat, setiap kesempatan jalan, tidak mungkin akan 

kembali lagi atau dapat digantikan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan 

oleh Hasan Basri: ‚Tidaklah fajar hari ini terbit, kecuali ia akan 

memanggil, ‚Hai anak Adam, aku adalah ciptaan yang baru dan aku akan 

menjadi saksi atas pekerjaanmu, maka mintalah bekal kepadaku, karena 

aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat apabila aku talah 

berlalu.‛38 

c. Waktu Adalah Harta Yang Paling Berharga 

Dikarenakan waktu itu berlalu dengan cepat dan tidak akan 

kembali lagi bahkan tidak ada gantinya, maka waktu adalah harta yang 

paling berharga dan mahal yang dimiliki oleh manusia. Waktu merupakan 

saat dan tempat untuk bekerja. Waktu merupakan modal yang 

sesungguhnya bagi manusia.39 

Waktu bukanlah barang berharga seperti emas, sebagaimana 

dikatakan oleh pepatah, namun jauh lebih mahal daripada segala harta 

dunia lainya. ‚waktu adalah kehidupan‛, kata Hasan al-Banna. Yang 

dipergunakannya, semenjak ia hidup sampai meninggal.40 

                                                           
38 Ibid, 25 
39 Ibid, 27 
40 Ibid, 27 



28 

 

 

Orang tidak mengerti akan petingnya waktu, ataupun nilai dari 

sebuah periode waktu. Niscaya ia akan menyesali dirinya sendiri, namun 

tidak ada lagi manfaat dari penyesalannya tersebut.41 

4. Memanfaatkan  Waktu 

Manusia mungkin sering memiliki waktu luang atau bahkan lebih 

banyak waktu luang daripada beraktivitas. Namun, saat mendapatkan 

waktu luang tersebut kebanyakan manusia justru bersenang hati dan 

mempergunakan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, padahal 

banyak hal yang dapat kita lakukan katimbang berduduk-duduk, 

bercanda, bermain ke sana ke mari yang justru akan mengakibatkan dosa, 

fitnah, dan kerugian lain. Kita mestinya cerdas dalam memanfaatkan 

waktu luang  untuk berbagai kegiatan bermanfaat.42 

Allah Swt telah bersumpah dengan waktu, demi waktu, demi 

masa, manusia akan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal 

shaleh, saling nasihat-menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. 

Manusia di planet bumi ini diberikan waktu 24 jam sehari semalam. 

Namun, dalam waktu 24 jam tersebut ada yang mencapai kejayaan seluas-

luasnya, ada pula yang nyaris tak punya apa-apa dan tidak biasa apa-apa 

dan tak mampu berbuat apa-apa, padahal waktu yang diberikan Allah Swt 

sama.43 

                                                           
41 Ibid, 27 
42 Deni Sutan Bakhtiar, Manajemen Waktu Islami, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 65 
43 Ibid, 66 
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Bagi orang yang kreatif, waktu benar-benar dimanfaatkan sebaik-

baiknya, nabi pernah bersabda, ‚Manusia yang paling baik adalah 

manusia yang paling berguna atau yang paling bermanfaat bagi sesama.‛ 

Manusia yang seperti ini cerdas dalam memanfaatkan waktu, dia tak mau 

kehilangan waktu semenit pun untukk perbuatan sia-sia. Masihkah 

manusia akan berkata ‚tak punya waktu?‛ waktu itu netral, manusialah 

yang mengatur waktu itu untuk berbuat sesuatu. Kerjakanlah sesuatu 

yang dapat tinggalkan bagi generasi selanjutnya dan isilah waktu dengan 

hal-hal yang bermanfaat.44 

Adapun keuntungan-keuntungan yang manusia dapatkan ketika 

bisa memanfaatkan waktu dengan baik yakni; 

1. Merasa lebih produktif dan bersemangat 

Dengan mengelola waktu dan kesibukkan, maka manusia akan 

merasa sibuk untuk hari ini. Planning yang manusia lakuan untuk satu 

hari ini akan berfungsi sebagai panduan sehingga  akan lebih produktif  

dan menghindari overtime saat melakuan tugas, aktivitas dan 

rencanamu. Selain itu juga tidak akan bengong dan bingung mencari 

hal apa yang harus manusia itu lakukan.  

2. Tidak mudah lelah 

Kegiatan yang menumpuk dan waktu yang terbatas sama sekali 

bukan pasangan yang serasi. Jika tidak mengatur waktu mulai dari 

sekarang maka suatu ketika tubuhmu akan menjerit protes. Entah 

                                                           
44 Ibid, 66-67 



30 

 

 

dengan mengirim signal stress, uring-uringan, dan emosi yang tidak 

stabil atau jatuh sakit sehingga kita malah bedrest selama beberapa 

hari dan itu otomatis akan mengganggung tanggung jawab yang lain.  

3. Lebih santai dan tidak mudah stress 

Sudah pasti jika bisa mengatur waktu dengan baik, akan lebih 

jarang stress disbanding jika sama sekali tidak mengatur waktu. Dapat 

mengantur waktu yang baik berarti punya deadline yang lebih sedikit, 

terhindar dari buru-buru dan kepanikkan.  

4. Bisa memiliki waktu luang 

Pasti ada suatu ketika belum bisa mengatur waktu dengan baik, 

waktu luang untuk diri sendiri sangat sulit hingga  berharap satu hari 

itu lebih dari 24 jam. Dengan perkiraan dan konsep waktu yang baik, 

kita pasti akan mendapatkan waktu luang untuk diri kitasendiri yang 

sebelumnya terasa sulit untuk didapatkan. 

5. Dapat menyelesaiakan lebih banyak hal 

Dapat mengelola waktu dengan baik juga akan membuat bisa 

menyelesaikan banyak hal. Hal ini karena  bisa melaksanakan prioritas 

kerja dan bisa membedakan mana hal yang penting untuk dikerjakan 

ddan mana hal yang kurang penting dan bisa ditunda. Hal ini juga 

mencegah membuang-buang waktu dan menunda-nunda pekerjaan. 

6. Memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain 

Kadang serasa tidak sadar, manusia sering mengabaikan orang 

terdekat seperti teman dan sahabat terdekat, dan bahkan keluarga. 
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Mengelola waktu dan aktivitasmu adalah salah satu cara agar terhindar 

dari badtime. Dengan ini akan lebih positif dan bahagia dan hubungan 

dengan orang sekitar juga akan tetap baik. 

7. Bangga pada diri sendiri 

Mengelola waktu dengan membuat daftar rencana kegiatan 

akan memberikan kesempatan bagi kitauntuk melakukan kroscek dan 

mengkaji ulang hari-hari kita untuk tahu hal apa saja yang telah kita 

lakuan. Secara psikologis, tahu bahwa kita bisa melakukan sesuatu 

akan membuatmu merasa bangga pada diri sendiri45.  

Dengan konsep waktu yang baik maka akan mendapatkan 

banyak manfaat seperti yang dijelaskan di atas tadi. 

5. Manajemen Waktu 

a. Pengertian Manajemen Waktu 

Waktu itu ibarat uang, seperti yang telah dijelaskan bahwa 

waktu itu sangatlah berharga. Tapi bedanya, uang bisa saja kita 

dapakkan kembali jika hilang dan mungkin kita bisa mendapatkan 

gantinya, sedangkan waktu yang hilang sampai kapanpun tidak akan 

pernah kembali. Lalu sudah seberapa maksimalkah kita memanfaatkan 

waktu kita yang berharga ini? Kebanyakan dari kita hanya 

menghabiskan waktu dengan sia-sia dan akhirnya menyesal. 

Sebenarnya jika kita ingin mengatur kehidupan kita, merubahnya 

menjadi menyenangkan itu mudah saja, yang kita butuhkan adalah 

                                                           
45 Maya Kusuma,  www.hipwee.com/sukses/7-keuntungan-yang-kamu-dapatkan-saat-

kamu-bisa-kelola-waktumu-dengan-baik/ di akses pada 3 Juni 2015 08:20 

http://www.hipwee.com/sukses/7-keuntungan-yang-kamu-dapatkan-saat-kamu-bisa-kelola-waktumu-dengan-baik/
http://www.hipwee.com/sukses/7-keuntungan-yang-kamu-dapatkan-saat-kamu-bisa-kelola-waktumu-dengan-baik/
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mengatur waktu kita sebaik-baiknya. Pengaturan waktu yang efektif 

merupakan hal yang mendasar untuk lingkup berbagai wilayah 

kehidupan.46 

Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi 

salah satu sumber daya unjuk kerja. Sumber daya yang mesti dikelola 

secara efektif dan efisien. Efektifitas terlihat dari tercapainya tujuan 

manajemen waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.Dan efisien 

tidak lain mengandung dua makna,yaitu: makna pengurangan waktu 

yang ditentukan, dan makna investasi waktu menggunakan waktu 

yang ada.47 

b. Pentingnya Manajemen Waktu 

Sebuah sistem manajemen waktu yang sesuai dengan 

kebutuhan, dapat membantu Kita menyelesaikan pekerjaan dalam 

waktu singkat. Apapun prioritasnya, mempelajari cara mengatur 

hidup dan belajar akan membantu kita mencapai tujuan hidup kita.48 

Kewajiban utama bagi  seorang muslim terhadap waktu ialah 

menjaganya sebagimana ia menjaga hartanya, bahkan harus lebih dari 

itu. Kemudian ia harus dapat mengambil manfaat dari waktunya 

untuk kepentingan diri dan dunianya serta untuk kebaikan dan 

                                                           
46 Yusuf Qardhawi, Manajemen Waktu dalam Islam, terj. Al-Waqti Fi Hayati Muslim, 

(Jakarta: Firdauss Pressindo, 2014), 34 
47 Ibid,34 
48 Ibid, 35 

http://www.neosavata.com/makanan-sumber-karbohidrat
http://www.neosavata.com/sepuluh-pekerjaan-yang-cocok-bagi-pemalu
http://www.neosavata.com/tidur-yang-efektif
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kebahagiaan umatnya dalam mencapai pembangunan seutuhnya, baik 

morol maupun materil.49 

 

B. PENDIDIKAN ISLAM  

Dalam dunia keilmuan Islam, pendidikan merupakan bagian 

terpenting dalam kehidupan manusia, karena dengan pendidikanlah manusia 

akan bisa eksis dan berjaya di muka bumi ini. Sebagai suatu sistem, 

pendidikan memiliki sejumlah komponen yang saling berkaitan antara yang 

satu dan lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pembelajaran sebagai suatu sistem artinya suatu keseluruhan dari 

komponen-komponen yang berinteraksi dan berinterelasi antara satu sama 

lain dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Ada banyak komponen di dalam Pendidikan Islam. Selanjutnya, dari 

sekian banyaknya komponen-komponen pendidikan tersebut, satu sama lain 

haruslah saling mendukung, terutama dalam mengatasi berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan Islam itu 

sendiri 

1. Pengertian Pendidikan Islam  

Pengertian pendidikan Islam dapat lihat dari beberapa pendapat 

para ahli pendidikan diantaranya; 

                                                           
49 Yusuf Qardhawi, Manajemen Waktu dalam Islam, terj. Al-Waqti Fi Hayati Muslim, 

(Jakarta: Firdauss Pressindo, 2014), 37 
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Menurut Marimba bahwa pendidikan merupakan bimbingan atau 

pimpinan secara sadar yang dilakukan oleh si pendidik kepada si terdidik 

secara terus menerus terhadap perkembangan jasmanai dan rohaninya 

demi terciciptanya kepribadian utama, yaitu kepribadian muslim. Dengan 

kata lain pendidikan merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan 

oleh pendidik dalam membina dan membentuk generasi intelek sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan.50   

Jika dikaitkan dengan Islam, maka pendidikan Islam adalah suatu 

usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah 

selesai dari pendidikan dapat memahami apa ytang terkandung di dalam 

Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya 

dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran-ajaran 

agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya 

sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia akhiratnya kelak  

Sedangkan menurut Muhaimin pendidikan Islam dapat dipahami 

dari beberapa perfektif, yaitu : 

1. Pendidikan menurut Islam atau pendidikan yang berdasarkan Islam, 

yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari 

ajaran dan nilai-nilai pundamental yang terkandung dalam sumber 

dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. 

                                                           
50 Ahmad, Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islama, (Bandung: Al 

Ma’arif,2001),h. 82 
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2. Pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya 

pendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar 

menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang. 

3. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan 

pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat 

Islam.51 

Jadi dapat disimpulkan  bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

yang terus menerus untuk mewujudkan manusia yang unggul dalam ilmu 

pengetahuan dan anggun sikap moralnya adalah harapan kita bersama. 

Bahkan dalam bait lagu kebangsaan kita yang dikarang WR.Supratman 

berbunyi ‚bangunlah jiwanya – bangunlah badannya‛. Ini menjadi spirit 

bagi pendidik untuk membangun manusia yang sehat lahir dan batin. 

2. Komponen-komponen Pendidikan Islam 

a. Tujuan Pendidikan Islam 

Dilihat dari segi kebahasaan, kata tujuan berakar dari kata 

dasar tuju yang berarti arah satu jurusan. Maka, tujuan berarti maksud 

atau sasaran, atau dapat juga berarti sesuatu yang hendak dicapai. 

Sementara pengertian tujuan secara istilah adalah batas akhir yang 

dicita-citakan seseorang  dan dijadikan pusat perhatiannya untuk 

dicapai melalui usaha.52 

                                                           
51 Muahimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), h.29 
52 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan 

Islam,(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 113 
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Setiap kegiatan apa pun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak 

sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun 

segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan 

mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor 

yang sangat menentukan. 

Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam 

kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak 

dicapai baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada 

rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan 

pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Begitu juga dikarenakan pendidikan 

merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah 

cita-cita tertentu, maka yang merupakan masalah pokok bagi pendidikan 

ialah memilih arah atau tujuan yang ingin dicapai. 

Pengertian tujuan pendidikan secara lebih luas dikemukakan oleh 

Al-Syaibany, yang dimaksud dengaan tujuan pendidikan adalah 

perubahan yang diinginkan yang diusahakan oleh proses pendidikan, baik 

pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya, atau pada 

kehidupan masyarakat dan alam sekitar tempat individu itu hidup, atau 

pada proses pendidikan dan pengajaran, sebagai suatu aktivitas asasi dan 

sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi yang ada  dalam 

masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
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yang dimaksud dengan tujuan pendidikan ialah hasil akhir yang 

diinginkan atau ingin dicapai melalui proses pendidikan.53  

Tentang tujuan ini, di dalam UU nomor 2 Tahun 1989 secara jelas 

disebutkan Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu: ‚Mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 

yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha  Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.‛ 

Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut.  

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b.  Berbudi pekerti luhur. 

c.  Memiliki pengetahuan dan keterampilan. 

d.  Sehat jasmani dan rohani. 

e. Kepribadian yang mantap dan mandiri. 

f.  Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.54 

Adapun tujuan pendidikan Islam itu identik dengan tujuan Islam 

sendiri. Tujuan pendidikan Islam adalah memebentuk manusia yang 

berpribadi muslim kamil serta berdasarkan ajaran Islam.55 

                                                           
53 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.114 
54 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 

13 
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b. Pendidik  

Dapat dimengerti bahwa yang dimaksud pendidik adalah orang 

dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta 

didik dalam perkembangan jasmani dan ruhaninya agar mancapai 

kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai Khalifah di 

bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri 

sendiri.56 

Pendidik Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah 

pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan 

sebagai gejala kebudayaan, yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah 

saja. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai 

pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik 

formal maupun informal sebagai pendidik dilingkungan masyarakat.57 

Pendidik adalah unsur manusiawi dalam pendidikan, pendidik atau 

guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi memegang 

peranan penting dalam Pendidikan, ketika semua orang mempersoalkan 

masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda 

pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di 

sekolah.58 

                                                                                                                                                               
55 Abudin Nata, Paradigma Pendidikan Islam : Kapita Selekta Pendidikan Islam, 

(Jakarta: PT Gramedia,2002 ), h. 13 
56 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, hlm. 114. 
57 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, lmu Pendidikan, (Jakarta.PT.Rineka Cipta, 2001), h. 

69 
58 Abudin Nata, Paradigma Pendidikan Islam:Kapita Selekta Pendidikan Islam,(Jakarta: 

PT Gramedia, 2010),h. 18 
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Dalam melaksanakan pendidikan Islam, peranan pendidik sangat 

krusial. Pendidik merupakan salah satu faktor utama terlaksananya proses 

pendidikan. Karena pendidik adalah aktor yang bertanggung jawab 

terhadap seluruh proses yang terjadi di dalamnmya. Jadi pendidik 

merupakan pelaku utama keberhasilan pendidikan. Tinggi rendahnya 

sumber daya manusia sebuah bangsa sangat ditentukan oleh hasil kerja 

seorang guru dalam bagaimana mengemas proses pendidikan semaksimal 

mungkin.59 

Pendidik adalah faktor utama yang menentukan intensitas 

keberhasilan pendidikan. Baik buruk hasil pendidikan tergantung pada 

pendidik itu sendiri. Itulah sebabya Islam sangat menghargai dan 

menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan yang bertugas 

sebagai pendidik. Pendidik mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada 

orang-orang yang tidak berilmu dan orang-orang yang bukan sebagai 

pendidik.60 

Penghormatan dan penghargaan Islam terhadap orang-orang yang 

berilmu atau pendidik itu salah satunya terbukti di dalam Al-Qur’an surat 

Al-Mujadalah ayat 11, yaitu: 

جا...  االعلم د ت ين ا ال كم  ام  {11:المجادل }.....ي فع ه ال ي

Artinya : ‚Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di 
antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa 
derajat…‛ (QS. Al-Mujadalah:11)61 

 
                                                           

59 Nata, Abuddin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), h. 28 
60 Ibid, 28 
61 Depag. RI. 1993. Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.645 
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c. Anak Didik 

 Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang 

menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang 

menjalankan kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit anak didik 

ialah anak(pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan kepada tanggung 

jawab pendidik.62 

  Karena itulah, anak didik memiliki beberapa karakteristik, 

diantaranya: 

1. Belum memilki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung 

jawab pendidik; 

2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga 

masih menjadi tanggung jawab pendidik.63 

Sebagian manusia memiliki sifat–sifat dasar yang sedang ia 

kembangkan secara terpadu, menyangkut seperti kebutuhan biologis, 

rohani, sosial, intelegensi, emosi, kemampuan berbicra, perbedaan 

individual, dan sebagainya. 

Inti kegiatan pendidikan adalah pemberian bantuan kepada anak 

didik dalam rangka mencapai kedewasaan. Implikasinya dalam hal ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Orang yang dibantu bukanlah orang yang sama sekali tidak dapat 

berbuat, melainkan makhluk yang bisa bereaksi terhadap rangsnag 

                                                           
62 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 

25 
63 Ibid,hal 34 
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yang ditujukan padanya. Ia memiliki aktivitas dan kebebasan 

bertindak. 

2. Pencapaian kemandirian harus dimulai dengan menerima realita 

tentang ketergantungan anak yang mencakup kemampuan untuk 

beridentifikasi, bekerja sama, dan meniru pendidikannya.64 

Seperti yang telah dijelaskan di depan, pendidikan merupakan 

bimbingan dan pertolongan secara sadar yang diberikan oleh pendidik 

kepada anak didik sesuai  dengan perkembangan jasmaniah  dan rohaniah 

ke arah kedewasaan atau terbentuknya generasi intelek yang berakhlak 

mulia.  

Anak didik di dalam mencari nilai-nilai hidup, harus mendapatkan 

bimbingan sepenuhnya dari pendidik, karena menurut ajaran Islam, saat 

anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci sedangkan alam sekitarnya 

akan memberi corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan agama 

anak didik.  

Hal tersebut terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang 

berbunyi; 

ان ا يمجسا ن  ص ي دان ا ا ي ة فاب لدعلى الفط دااي ل  {ا مسلم}ما من م

Artinya:"Tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah 
(kecenderungan untuk percaya kepada Allah), maka kedua orang 
tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, 
Majuzi‛ (H.R.Muslim). 
 

                                                           
64 Abdul Kadir, Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), h.77 
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Berdasarkan hadits tersebut, dapat dimengerti bahwa anak yang 

telah membawa potensi kegamaan (Islam) harus dibimbing 

perkembangannya terutama ditekankan kepada kedua orang tuanya 

sebagai pendidik utama dan pertama dalam melaksanakan pendidikan 

terhadap anak didiknya.65 

d. Kurikulum 

1) Pengertian Kurikulum 

Menurut Muhaimin menjelaskan bahwa kurikulum identik dengan 

kata almanhaj yang berfungsi sebagai seperangkat rencana dan media 

untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujukan tujuan 

pendidikan yang diinginkan‛. Kurikulum lebih ditekankan pada sejumlah 

pengalaman pendidikan, budaya, sosial, olah raga dan seni yang 

disediakan oleh sekolah bagi peserta didiknya di dalam dan di luar 

sekolah dengan maksud mendorong mereka untuk berkembang 

menyeluruh dalam segala segi dan mengubah tingkah laku mereka sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang ditetatapkan.66 

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

merupakan acuan atau landasan berpijak dalam pengambilan kebijakan 

pendidikan. Di samping itu juga kurikulum adalah pengarah pelakasanaan 

pendidikan yang di dalamanya terdapat sejumlah pengalaman belajar bagi 

siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peranan kurikulum 

                                                           
65 Ibid,85 
66 Muahimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005),h. 56 
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dalam pendidikan sangat urgen, karena dapat dikatakan kurikulum adalah 

kitab sucinya pendidikan. 

2) Ciri Kurikulum dalam Islam  

Sebagaimana pendapat al-Syaibany yang dikutip oleh Nata  bahwa 

ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam adalah; 

a) Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan dan 

kandungannya, metode, alat dan tekniknya bercorak agama. 

b) Meluas cakupannya dan menyeluruh kandungannya yaitu kurikulum 

yang betul-betul mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran 

menyeluruh. 

c) Bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam 

kurikulum yang akan digunakan. Selain itu juga seimbang antara 

pengembangan individual dan sosial. 

d) Bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang 

diperlukan oleh anak didik. 

e)  Kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan minat dan bakat 

anak didik.67 

3) Prinsip Kurikulum dalam Islam 

Kurikulum pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip yang harus 

ditegakkan. Lebih lanjut, al-Syaibani dalam Nata berpendapat bahwa 

prinsip-prinsip kuirukulm pendidikan Islam, yaitu; 

                                                           
67 Hamka, Pelajaran Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 47 
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a. Prinsip pertautan yang sempurna dengaan agama, termasuk ajarannya 

dan nilai-nilainya. 

b. Prinsip menyeluruh (universal)  pada tujuan-tujuan dan kandungan-

kandungan kurikulum. 

c. Prinsip keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan 

kurikulum. 

d. Prinsip perkaitan antara bakat, minat, kemampuan-kemapuan daan 

kebutuhan pelajar. 

e. Prinsip pemeliharan perbedaan-perbedaan individu di antara para 

pelajar, baik dari segi minat maupun bakatnya. 

f.  Prinsip menerima perkembangan dan perubahan sesuai dengan 

perkembangan zaman dan tempat. 

g.  Prinsip keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dengan 

pengalaman-pengalaman dan aktifitas yang terkandung dalam 

kurikulum.68 

 

 

                                                           
68 Ibid, 47 


