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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN 

1.  Pengertian Pendidikan 

problem mendasar yang dihadapi masyarakat dari negara 

berkembang adalah keterbelakangan ekonomi sebagai akibat dari 

rendahnya tingkat kualitas pendidikan. masalah pendidikan sangat 

kompleks, sementara disisi lain dominasi peradaban barat yang 

sekularistik terus merajalela. upaya mengejar ketertinggalan dari dunia 

barat memang telah lama dilakukan. hanya saja setrategi pembangunan 

yang mengadopsi barat dan meletakkan model kapitalisme sebagai kiblat 

yang harus ditiru telah memberikan implikasi terciptanya masyarakat yang 

hedonis, individualis, dan materialistis. Negara-negara berkembang telah 

meletakkan unsur “kebendaan” sebagai tolok ukur keberhasilan dan 

kesuksesan hidup. 

Dalam keadaan demikian, pendidian islam menghadapi persoalan 

yang cukup serius dan rentan terhadap terjadinya krisis nilai. pola hidup 

materialis di tengah masyarakat dewasa ini tentunya sebuah tantangan 

berat bagi pendidikan islam yang berkarakteristik balancing antara 

kepentingan dunia dan akhirat.
1
 

                                                           
1
 Sudarwan Danim, Pengantar Kependidikan: Landasan, Teori, dan 234 Metafora Pendidikan. 

(Bandung: Afabeta, 2010). hlm. 45 
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Sebelum membahas tentang  pengertian pendidikan islam secara 

lebih khusus, maka akan kita bahas terlebih dahulu pengertian pendidikan 

secara umum. 

Istilah pendidikan dalam bahasa Inggris education,  berasal dari 

bahasa latin educare, yang dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan 

(to lead forth). jika diperluas, arti etimologis itu mencerminkan 

keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi kegenerasi 

sepanjang eksistensi kehidupan manusia. Secara teoritis, ada pendapat 

yang mengatakan bahwa bagi manusia pada umumnya, pendidikan 

berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. pendapat itu dartikan 

bahwa sebelum menikah, ada kuwajiban bagi siapapun untuk mendidik 

diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunanya. Secara 

praktis ada yang berpendapat bagi manusia individual, pendidikan dimulai 

sejak bayi lahir dan bahkan sejak masih dalam kandungan. Memperhatikan 

kedua pendapat itu, dapat disimpulkan bahawa keberadaan pendidikan 

melekat pada dan di dalam diri manusia sepanjang zaman.
2
 

Definisi diatas menggambarkan bahwa pada hakikatnya pendidikan 

dilaksanakan jauh dari masa kelahiran. dimana sebelum dan sesudah lahir, 

manusia dituntut untuk melaksanakan proses pendidikan. Semua manusia 

dimanapun berada mendapatkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena 

hanya dengan ilmulah derajat manusia akan diangkat oleh Allah SWT. 

                                                           
2
Suparlan Suhartono, Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 77. 
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Telah banyak ahli yang membahas definisi pendidikan, tetapi 

dalam pembahasanya mengalami kesulitan, karena antara satu definisi 

dengan definisi lain sering terjadi perbedaan. Menurut Ahmad Marimba, 

“Pendidikan adalah bimbingan atau didikan secara sadar yang dilakukan 

oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun 

rohani, menuju terbrntuknya kepribadian yang utama”. Definisi ini sangat 

sederhana meskipun secara substansial telah mencerminkan pemahaman 

tentang proses pendidikan. Menurut definisi ini, pendidikan hanya terbatas 

pengembangan pribadi anak didik oleh pendidik. Sedangkan menurut 

Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan secara luas, yaitu: 

“Pengembangan pribadi dalam semua aspek”
3
 Dengan catatan bahwa yang 

dimaksud “Pengembangan pribadi” sudah mencakup pendidikan oleh diri 

sendiri, lingkungan dan orang lain. Sedangkan kata “semua aspek”, sudah 

mencakup jasmani, akal, dan hati. Dengan demikian tugas pendidikan 

bukan sekedar meningkatkan mencerdaskan intelektual, tetapi juga 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik. Definisi inlah 

yang kemudian dikenal dengan istilah tarbiyah, dimana peserta didik 

bukan sekedar orang yang mapu berfikir, tetapi juga ornag yang belum 

mencapai kedewasaan. oleh karena itu tidak dapat diidentikan dengan 

pengajaran.
4
 

Pada hakikatnya para pakar atau tokoh dalam mendefinisikan 

pendidikan harus dilihat pada setting sosial yang terjadi pada waktu itu, 

                                                           
3
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam, (Bandung: Rosda Karya, 

2005), hlm. 28. 
4
M. Suyudi, Op. Cit., hlm. 52. 
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karena definisi tentang pendidikan yang mereka ungkapkan adalah 

mencakup kondisi dan tuntutan sosial pada waktu itu, maka jelas banyak 

definisi pendidikan yang berbeda anatar satu tokoh dengan tokoh yang 

lain. akan tetapi pada hakikatnya tujuan yang mereka inginkan adalah 

sama, yakni ingin memanusiakan manusia. 

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar danproses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.
5
Dalam referensi yang lain disebutkan bahwa pendidikan adalah 

usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 

pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang 

ada dalam masyarakat dan kebudayaan.
6
 

Dari definisi yang sudah diungkapkan oleh para ahli, secara umum 

dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu definisi secara sempit yang 

mengkhususkan pendidikan hanya untuk anak dan hanya dilakukan oleh 

lembaga atau institusi khusus dalam mengantarkan anak didik pada 

kedewasaan, sedangkan definisi pendidikan secara luas dimana pendidikan 

berlaku untuk semua oran dan dapat dilakukan untuk semua orang bahkan 

oleh lingkungan. tetapi dari perbedaan tersebut ada kesamaan tujuan yaitu 

untuk mencpai kebahagian dan nilaitertinggi. 

                                                           
5
Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

(Bandung: Citra Umbara. 2006), hlm. 72.  
6
M. Djumransjah, Filsafat Pendidikan (Malang: Banyumedia Peblishing, 2004), hlm. 22. 
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Dengan demikian, definisi-definisi tersebut dapat diverbalisasikan 

dalam sebuah definisi yang komprehensif bahwa pendidikan adalah 

seluruh aktifitas atau upaya secara sadar yang dilakukan oleh pendidik 

kepada peserta didik terhadap semua aspek perkembangan kepribadian 

baik jasmani maupun rohani, secara formal, informal maupun non formal 

yang berjalan terus menerus untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang 

tertinggi, baik nilai insaniyah maupun ilahiyah. 

2. Dasar Pendidikan 

Dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi 

setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku 

dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan 

sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-

apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan 

supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar 

pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila 

kesempurnaan hidup tidak tercapai berarti pendidikan belum membuahkan 

hasil yang menggembirakan
7
 

Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal 

telah dirumuskan antara lain sebagai berikut: 

 Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950, 

Nomor 2 tahun 1945, Yang Berbunyi: Pendidikan dan pengajaran 

                                                           
7
 H. Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan.(Bandung:  Rineka Cipta,2003), hlm. 27. 
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berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-

Undang Dasar RI dan kebudayaan bangsa Indonesia. 

 Ketetapan MPRS No. XXVII/ MPRS/ 1966 Bab II Pasal 2 yang berbunyi: 

Dasar pendidikan adalah falsafah Negara Pancasila 

 Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983 dan GBHN 1988 

Bab IV bagian pendidikan berbunyi: Pendidikan Nasional berdasarkan 

Pancasila. 

 Tap MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dalam Bab IV bagian 

Pendidikan yang berbunyi: Pendidikan Nasional (yang berakar pada 

kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasiladan Undang-

Undang Dasar 1945. 

 Undang-undang RI No 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

 Dengan demikian jelaslah bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UUSPN No. 2 

tahun 1989 dan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 

3. Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting di 

dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai 

atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan 

penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah 
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tujuan yang hendak dicapainya. Hal ini dibuktikan dengan 

penyelenggaraan pendidikan yang di alami bangsa Indonesia. 

Tujuan pendidikan yang berlaku pada waktu Orde Lama berbeda 

dengan Orde Baru, demikian pula sejak Orde Baru hingga sekarang, 

rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan dari pelita ke 

pelita sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan  

masyarakat dan negara Indonesia.
8
 

Adapun tujuan pendidikan itu sendiri, tujuan pendidikan memuat 

gambaran tentang nilai - nilai yang baik  luhur, pantas, benar, dan indah 

untuk kehidupan, karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu 

memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan 

sesuatu yang ingin di capai oleh segenap kegiatan pendidikan.Tujuan 

pendidikan itu bersifat normatif, yaitu mengandung unsur norma yang 

bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan 

peserta didik serta dapat di terima oleh masyarakat sebagai nilai hidup 

yang baik.Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting itu, 

maka menjadi keharusan bagi pendidikan untuk memahaminya. Kekurang 

pahaman pendidik terhadap tujuan pendidikan dapat mengakibatkan 

kesalahan di dalam melaksanakan pendidikan.Gejala demikian oleh 

Langeveld disebut salah teoritis Langeveld, 1955. 
9
 

 

                                                           
8
Redja Mudyahardjo, pengantar pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 

hlm. 12. 
9
 Din Wahyudin, dkk.,Pengantar Pendidikan, (Jakarta, Universitas Terbuka, 2009), cet.3, 

hlm. 33. 
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B. PENGERTIAN PENDIDIKAN ISLAM 

1. Pendidikan Islam 

       Pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk 

menciptakan manusia seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah SWT 

di muka bumi berdasarkan kepada ajaran Al-Qur‟an dan Sunnah, 

maka tujuan dalam konteks ini ialah terciptanya insan-insan kamil 

setelah proses pendidikan berakhir.
10

 

       Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu 

pada term tarbiyah, ta’dib, dan ta’lim. Dari ketiga term tersebut, yang 

paling popular penggunaannya dalam penyelenggaraan pendidikan 

Islam adalah term tarbiyah. Sedangkan kedua term lainnya, yaitu 

ta’dib dan ta’lim jarang sekali digunakan.
11

 

1. Tarbiyah 

       Kata al-Tarbiyah dalam bahasa Arab, Rabba, yarbu, tarbiyah: 

memiliki makna tumbuh, “berkembang”, tumbuh (nasya’a) dan 

menjadi besar atau dewasa (tara’ra’a). Artinya, pendidikan 

(tarbiyah) merupakan usaha untuk menumbuhkan dan 

mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, 

maupun spiritual. Qurtubi seperti yang dikutip oleh sahrodi 

mengatakan bahwa "Rabb" merupakan suatu gambaran yang 

                                                           
10

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

2002), hlm. 16. 
11

Abdul Halim, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoris dan Praktis, 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002) ,hlm. 25. 
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diberikan kepada suatu perbandingan antara Allah sebagai 

pendidik dan manusia sebagai peserta didik. Allah mengetahui 

dengan baik kebutuhan-kebutuhan mereka yang dididik, sebab ia 

adalah pencipta mereka. Disamping itu pemeliharaan Allah tidak 

terbatas pada kelompok tertentu. Ia memperhatikan segala ciptaan-

Nya. Karena itulah Ia disebut Rabb al-'Alamin.
12

 

       Tarbiyah dapat juga diartikan dengan "proses transformasi 

ilmu pengetahuan dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik 

agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami 

dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi 

pekerti, dan kepribadian yang luhur".
13

 

2.   Al-Ta’lim 

       Adapun al-Ta’lim secara etimologi (lughawi) berasal dari kata 

kerja “allama” yang berarti “mengajar”. Jadi, makna ta’lim dapat 

diartikan “pengajaran” seperti dalam bahasa Arab dinyatakan 

tarbiyah wa ta’lim berarti “pendidikan dan pengajaran”. Kata 

ta’lim dengan kata kerja “allama”juga sudah digunakan pada 

zaman Nabi baik di dalam al-Qur’an maupun dalam Hadis serta 

pemakaian sehari-hari pada masa dulu lebih sering digunakan 

daripada tarbiyah. Kata “allama” memberi pengertian sekadar 

memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti 

pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan ke 

                                                           
12

Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar KeArah Ilmu 

Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 42. 
13

Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, Op.Cit., hlm.12. 
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arah pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberian 

pengetahuan.
14

 

       Kata Ta’lim menurut Abdul Fattah Jalal, merupakan proses 

yang terus menerus diusahakan manusia sejak lahir. Sehingga satu 

segi telah mencakup aspek kognisi pada segi lain tidak 

mengabaikan aspek afeksi dan psikomotorik. Fattah juga 

mendasarkan pandangan tersebut pada argumentasi bahwa 

Rasulullah SAW diutus sebagai Mua’llim, sebagai pendidik dan 

Allah SWT sendiri menegaskan posisi Rasul-Nya yang demikian 

itu dalam al-Qur‟an : 

ُكُى  ًُ يُكْى َويَُعهِّ  ُُْكْى يَْتهُى َعهَْيُكْى آيَاتَُِا َويَُصكِّ ا أَْزَسْهَُا فِيُكْى َزُسىًلا ِي ًَ  َك

 ٌَ ى ًُ ُكْى َيا نَْى تَُكىَُىا تَْعهَ ًُ ةَ َويَُعهِّ ًَ  اْنِكتَاَب َواْنِحْك
 

“Sebagaimana Kami telah mengutus kepada kamu yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, mensucikan kamu 

dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui” 

.( Q.S. Al-Baqarah : 151).
15 

        

       Konsep ta’lim (menjadikan orang berilmu) mengandung 

pengertian sebagai usaha untuk mendorong dan menggerakkan 

daya jiwa dan akal seseorang untuk belajar (menuntut ilmu, agar 

sampai kepada kesimpulan, ide (gagasan) dan hakikat sebenarnya 

tentang sesuatu). Jadi, konsep dasar ta’lim adalah lebih 

menekankan kepada usaha untuk membelajarkan anak dari pada 

                                                           
14

Ali Anas Nasution, “Konsep Dasar Pendidikan Islam”, Jurnal Thariqah Ilmiah, 01, 01, 

Januari, 2014, hlm. 7 
15

Ibid.,hlm.8 
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hanya sekedar menyampaikan atau menanamkan ilmu 

pengetahuan.
16

 

3. Al- Ta’dib 

       Kata Al-ta’dib berasal dari kata addaba-yuaddibu-ta’diban, 

yang berarti education (pendidikan), discipline (disiplin, patuh, 

tunduk pada aturan), kata al-ta’dib berasal dari kata adab yang 

berarti beradab, sopansantun, moral, etika.
17

 

       Istilah ta’dib merupakan masdar dari kata kerja adaba yang 

berarti pendidikan, dari kata adaba diturunkan juga kata adabun. 

Menurut Al-Attas adabun berarti pengenalan dan pengakuan 

tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur 

secara hirarki sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan 

mereka dan   yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu 

serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual, maupun 

ruhaniah seseorang. Berdasarkan pengertian adab seperti diatas, 

Al-Attas mendifinisikan pendidikan (menurut Islam) sebagai 

pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur 

ditanamkan kedalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat 

bagi segala sesuatu dalam tatanan wujud sehingga hal ini 

membimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan 

yang tepat didalam tatanan wujud tersebut.
18

 

                                                           
16

Ibid.,hlm.9 
17

Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 14. 
18

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 

39. 
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       Mengenai pengertian pendidikan Islam secara umum, para 

ahli pendidikan Islam memberikan batasan yang sangat bervariatif. 

Diantaranya adalah: 

1. Ahmad D. Marimba menjelaskan bahwa, pendidikan Islam ialah 

bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik demi menuju  

terbentuknya kepribadian yang utama (insan kamil).
19

 

2. Achmadi mendefinisikan pendidikan Islam ialah segala usaha 

untuk memelihara dan mengembangkan fitrah seorang manusia 

serta sumber daya insan yang berada pada subjek didik menuju 

terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) yang sesuai dengan 

norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya 

kepribadian muslim.
20

 

3. Ahmad Tafsir, mendefinisikan bahwa pendidikan islam sebagai 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar seseorang dapat 

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
21

 

4. Zuhairini menjelaskan bahwa pendidikan Islam ialah usaha untuk 

mengarahkan kepada pembentukan kepribadian peserta didik yang 

5. sesuai dengan ajaran Islam, yakni berbuat berdasarkan nilai-nilai 

Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.
22

 

                                                           
19

Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,(Bandung: Al-Ma‟arif, 

1989), hlm.  19. 
20

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

1992), hlm. 14. 
21

Ahmad Tafsir, op.,cit, hlm. 32. 
22

Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 152. 
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       Berdasarakan deskripsi dari beberapa ilmuan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan islam adalah suatu sistem 

yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan 

kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam dan pendidikan Islam 

itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang 

akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri 

sendiri maupun keperluan orang lain dalam bermasyarakat. 

2. Dasar Pendidikan Islam 

       Dasar dalam bahasa Arab adalah“asas” sedangkan dalam bahasa 

Inggris adalah foundation, sedangkan dalam bahasa Latin adalah 

fundametum, secara bahasa berarti alas, fundamen, pokok atau 

pangkal segala sesuatu (pendapat, ajaran, aturan).
23

 

       Dasar yang menjadi landasan pendidikan agama Islam haruslah 

merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat 

menghantarkan pada aktivitas yang dicita-citakan. Nilai yang 

terkandung harus mencerminkan nilai universal yang dapat 

dikonsumsi untuk keseluruhan aspek kehidupan manusia.
24

 

       Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan 

kepribadian muslim, maka pendidikan Islam memerlukan asas atau 

dasar yang dijadikan landasan dalam kerja. Dasar akan memberikan 

sebuah arah bagi pelaksanaan pendidikan yang telah diprogramkan. 

                                                           
23

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1994), hlm. 187. 
24

Muhaimin, Abdul Mujib, PemikiranPendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka 

Dasar Operasionalnya, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 144. 
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Dalam kontek sini, dasar yang menjadi konteks acuan pendidikan 

Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan 

yang dapat menghantarkan peserta didik kearah pencapainya 

pendidikan.
25

Adapun dasar-dasar pendidikan Islam sebagai berikut: 

1) Al-Qur’an 

Al-Qur‟an yaitu Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah 

melalui malaikat Jibril dengan lafaz bahasa Arab dan makna hakiki 

untuk menjadi hujah bagi Rasulullah atas kerasulannya dan menjadi 

pedoman bagi manusia membacanya sebagai ibadah.
26

 

Al-Qur‟an diturunkan untuk membimbing manusia kearah tauhid, 

persatuan dan persaudaraan yang kekal menuju kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat. Jadi al-Qur‟an merupakan pedoman dasar yang 

harus ditaati dan dijadikan sandaran dalam kehidupan manusia. Allah 

SWT berfirman: (Q.S. An-Nisa‟: 59) 

ُُْكْى     ُسىَل َوأُونِي اْْلَْيِس ِي َ َوأَِطيُعىا انسَّ ٍَ آَيُُىا أَِطيُعىا َّللاَّ يَا أَيُّهَا انَِّري

 ِ ٌَ اِاََّّ ُْتُْى تُْمِيُُى ٌْ ُك ُسىِل نِ ِ  َوانسَّ وُِ نِنَى َّللاَّ ٌْ تََُاَشْعتُْى فِي َشْيٍء فَُسدُّ ِ فَه

ٍُ تَأِْويلا   َواْنيَْىِو اْْلِخِس ۚ َذ  نَِك َخْيٌس َوأَْحَس
 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 

(al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa’: 59). 

 

Al-Qur‟an menjelaskan akan menggangkat derajat orang mukmin 

yang kuat imannya lagi berilmu pengetahuan beberapa tingkat lebih 
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tinggi dari yang lain. Iniberarti al-Qur‟an menempatkan ilmu 

pengetahuan di tempat yang tinggi, karena tidaklah sama antara orang 

yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan. Sebagaimana 

disebutkan dalam firman Allah : 

هُىا َعهَى   ًَ ًُىٌ َيَكاََتُِكْى نَِِّي َعاِيٌم   قُْم يَا قَْىِو اْع  فََسْىَف تَْعهَ

 
“Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang orang yang tidak mengetahui?” 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran.” (Q.S. Az-Zumar: 39). 

 

Al-Qur‟an adalah petunjuk-Nya yang bila dipalajari akan 

membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman 

berbagai problem hidup.apabila dihayati dan diamalkan menjadi 

pikiran rasa dan karsa mengarah pada realitas keimanan yang 

dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan 

masyarakat.
27

 

2) As-Sunnah 

As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasul 

Allah SWT. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-

qur‟an. Seperti Al-qur‟an, as-sunnah juga berisi aqidah dan syariah. 

Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia 

dalam segala aspeknya, untuk membina umat umenjadi manusia 

seutuhnya atau muslim yang bertaqwa.
28
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As-Sunnah (Hadis) juga merupakan sumber pendidikan Islam 

karena Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan 

bagi umatnya. Adapun hadits-hadits yang berhubungan dengan dasar 

pelaksanaan pendidikan Agama Islam. Antara lain: 

  َطلَبٍُ اْلِعْلمٍِ َفِرْيَضةٍ  َعلَى كٍُل ٍ ُمْسلِمٍ  َوُمْسلَِمةٍ 

 “Mencari Ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim”.(H.R. Ibnu Majah).
29

 

 

Kewajiban menuntut ilmu tidak hanya mengenai ilmu pengetahuan 

umum saja tetapi juga ilmu pengetahuan agama yang hukumnya fardlu 

„ain, karena beramal tanpa berilmu sama saja dengan bohong dan tidak 

ada artinya di mata Allah.
30

 Maka jika salah, kita dapat terjerumus 

keperbuatan dosa. Kategori ilmu yang wajib dipelajari ada dua macam 

yaitu: 

1.    Fardu Ain yaitu ilmu yang wajib dipelajari (Akidah, syariah, 

akhlak). Aqidah, syariah dan akhlak pada dasarnya merupakan satu 

kesatuan dalam ajaran islam. Aqidah sebagai system kepercayaan yg 

bermuatan dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat 

keberadaan agama. Syariah sebagai nilai yang berisi peraturan yang 

menggambarkan fungsi agama. Dan akhlak sebagai sistematika yang 

menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai agama. 
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2.   Fardu Kifayah yaitu ilmu yang perlu dipelajari untuk memenuhi 

keperluan diri, masyarakat dan negara (perubatan, perniagaan, 

teknologi) Ilmu sihir diharamkan untuk dipelajari. 
31

 

3) Ijtihad 

Ijtihad adalah istilah para fuqoha‟, yaitu berpikir dengan 

menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syari‟at Islam 

untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syari‟at Islam dalam 

hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-qu‟an dan 

Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek 

kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada 

Al-qur‟an dan Sunnah.
32

 

Sebagaimana diketahui bahwa sumber nilai dalam ajaran Islam 

adalah Al-Qur‟an  dan As-Sunnah. Namun adakalanya ketika akan 

menetapkan sesuatu perkara, di dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah tidak 

terdapat keterangan yang jelas. Maka dari itu, ajaran Islam 

memberikan langkah untuk menetapkan sebuah perkara atau hukum 

dengan jalan melakukan ijtihad, yang merupakan nilai dasar dan 

sistematik yang muktamad (valid) dalam ajaran agama Islam.
33

 

Melakukan ijtihad dalam pendidikan islam sangatlah perlu, karena 

media pendidikan merupakan sarana utama dalam membangun pranata 

kehidupan sosialmasyarakat dalam arti maju mundurnya kebudayaan 
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manusia berkembang secara dinamis sangat ditentukan dari dinamika 

sistem pendidikan yang dilaksanakan. 
34

 

Dalam dunia pendidikan sumbangan ijtihad dalam keikut 

sertaannya menata sistem pendidikan yang ingin di capai, sedangkan 

untuk perumusan sistem pendidikan yang dialogis dan adaptik, baik 

karena pertimbangan perkembangan zaman maupun kebutuhan 

manusia dengan berbagai potensi yang diperlukan upaya maksimal. 

Proses ijtihad harus merupakan kerja sama yang utuh di antara 

beberapa mujtahid.
35

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

       Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha 

atau kegitan selesai. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang 

berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari 

kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan. 

Kita melihat kembali pengertian pendidikan Islam, akan terlihat 

jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami 

pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang 

yang membuatnya menjadi “insan kamil” dengan arti manusia utuh 

rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan 

normal karena taqwanya kepada Allah SWT.
36

 

          Ada beberapa tujuan pendidikan: 

                                                           
34

 Ibid. 
35

Syaiful Anwar, Relevansi Pendidikan, K.H Hasyim Asy’Ari& K.H Dahlan pada masa 

sekarang, (Jogja: UIN, 2015), hlm. 10-11. 
36

ZakiahDaradjat, Op. Cit., hlm. 29. 



41 
 

 
 

1). Tujuan Umum 

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua 

kegiatan pendidikan, baik itu dengan pengajaran atau dengan cara lain. 

Tujuan inimeliputi seluruh aspek kemanusiaan, yang meliputi sikap, 

tingkah laku, penampilan kebiasaan dan pandangan seseorang.
37

 

2). Tujuan Akhir 

Tujuan akhir ialah mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah 

sebagai muslim yang merupakan ujung dari taqwa sebagai akhir dari 

proses hidup manusia sesuai denga firman Allah SWT dalam surat Ali- 

Imran ayat: 102 

 َ ٍَ آَيُُىا اتَّقُىا َّللاَّ ٌَ يَا أَيُّهَا انَِّري ى ًُ َْتُْى ُيْسهِ ٍَّ نًِلَّ َوأَ ىتُ ًُ ِّ َوًَل تَ    َحَقَّ تُقَاتِ

       “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada 

Allah dengan sebenar-benarnya taqwa, dan janganlah kamu mati 

kecuali dalam keadaan muslim (menurut ajaran Islam).” (Q.S. Ali-

Imron: 102).
38

 

3). Tujuan Sementara 

Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak 

didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam 

suatu kurikulum pendidikan formal.
39

 

4). Tujuan Operasional 

Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan 

sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Dalam tujuan operasioanal ini 
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banyak dituntut dari anak didik suatu kemampuan dan keterampilan 

tertentu. Sifat operasional lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan 

kepribadian.
40

 

Menurut Abdul Fatah Jalal tujuan umum pendidikan Islam adalah 

terwujudnya manusia sebagai hamba Allah SWT. Jadi menurut Islam 

pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia 

yang menghambakan diri kepada Allah SWT, yakni beribadah kepada 

Allah SWT. Karena Islam menghendaki manusia di didik mampu 

merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan 

Allah SWT. Tujuan hidup manusia menurut Allah ialah beribadah 

kepadaNya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam 

surat Al-Dzariyat ayat: 56 

ََْس نًِلَّ نِيَْعبُُدوٌ ٍَّ َواْْلِ    َوَيا َخهَْقُت اْنِج

 
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.”(Q.S. Al-Dzariyat ayat: 56).
41

 

 

Dari beberapa pemaparan tujuan pendidikan Islam tersebut di atas 

menjelaskan bahwa manusia diciptakan di muka bumi dengan tujuan 

mengabdi kepada Allah, begitupun tujuan pendidikan Islam. 

Pendidikan Islam harus mampu menciptakan manusia muslim yang 

berilmu pengetahuan tinggi, di mana iman dan bertaqwa. 
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