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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang keberagamaan, fungsi 

pendidikan, sambutan, penilaian, dan peran serta orang tua santri Taman 

Pendidikan Al-Qur’an  Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep. Penelitian 

ini menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumen. Pengolahan dan 

analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, 

penyajian dan verifikasi data. Ketiga tahap tersebut berlangsung secara simultan. 

Dalam penelitian ini ditemukan: (a) Potret keberagamaan, fungsi pendidikan orang 

tua santri yang kurang memuaskan; (b) Sambutan dan penilaian orang tua santri 

sangat positif dalam artian Taman Pendidikan Al-Qur’an harum namanya; (c) 

Peran serta orang tua santri dalam pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep kurang memuaskan, baik fisik, 

materil, pemikiran dan pembimbingan dalam rumah tangga masing-masing. Untuk 

kesempurnaan Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe 

Pangkep maka peneliti mengharapkan: (a) Terbentuknya organisasi mayarakat 

pencinta Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe 

Pangkep; (b) Pemerintah daerah Tingkat II membuat kebijakan tentang 

pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur’an sekabupaten Pangkep; (c) Pengusaha 

besar maupun kecil untuk berpartisipasi di bidang fisik materil dalam 

pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur’an lebih khususnya Taman Pendidikan 

Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep.          

Kata Kunci : Opini orang tua santri terhadap keberadaan

      Kata Kunci    :     dan pengembangan TPA  

                             

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang menjajaki sejarah sosial 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Padahal Taman Pendidikan Al-Qur’an 

(TPA) merupakan  manivestasi kebudayaan yang harus dirawat dan
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dikembangkan oleh umat Islam demi kelanjutan kader muda umat dalam hal 

pembinaan baca tulis Al-Qur’an. Apalagi keberadaan TPA saat ini harus mampu 

menjawab tantangan era global yang begitu menghanyutkan.     

Banyak anak mengalami masalah yang kompleks dalam kehidupannya hanya 

karena keluarga gagal dalam menjalankan fungsi pendidikan bagi anak-anaknya 

(Roucek, 1984). Lebih lanjut Jamal Ma’ruf (2013: 56) menyatakan tantangan yang 

dihadapi institusi pendidikan di berbagai tempat di Indonesia adalah krisis fungsi 

pendidikan keluarga. Keluarga sekedar tempat pemenuhan kebutuhan biologi, 

seperti makan, minum dan sebagainya. Bukan tempat kebutuhan keilmuan dan 

spiritual, seperti belajar mengaji, shalat dan sebagainya.  

Orang tua hanya bertanggungjawab dalam nafkah lahir tidak dalam nafkah 

spiritual dan keilmuan. Potret ini adalah potret mayoritas keluarga di negeri ini, 

mereka tidak begitu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan intelektual 

dan spiritual anaknya. Yang penitng mereka mampu membayar kewajiban sekolah 

dan bisa memberikan kecukupan papan, sandang dan pangan setiap hari. Apatis 

keluarga ini membahayakan ketahanan bangsa dalam menyongsong kompetisi 

global, seperti merajalelanya minuman keras, free sex, narkoba dan lain-lain yang 

menyebabkan tidak ada batasan yang jelas antara kebaikan dengan kejelekan.      

Peran serta orang tua sebagai penuntun dan pengantar dan sebagai pembina 

teladan dalam rumah tangga sehingga banyak tokoh-tokoh yang lahir sebagai 

tokoh otodidak, seperti Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat ke-16 dan 17) 

dan Thomas Alfa Edison. Pengaruh otodidak ini memberi inspirasi lahirnya home 
schooling di negara maju dan kota besar di dunia. Di sinilah pentingnya 

keikutsertaan orang tua dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an dan ikut memikul tanggungjawab moral sesuai dengan 

kematangan dan tingkat kewajiban mereka baik secara fisik, materil maupun 

intelektual dalam pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur’an di mana anak-

anaknya belajar pendidikan Al-Qur’an.    

Masyarakat Islam pada masa nabi di Madinah di samping menggerakkan 

putera-puterinya belajar dasar-dasar agama, bahasa dan sastra Arab, juga 

menyadari perlunya keterampilan yang ketika itu sangat dibutuhkan, yaitu 

berenang, menunggang kuda dan memanah. Pada masa awal Islam dikenal istilah 

alkuttab yakni suatu intitusi pendidikan yang sederajat dengan Ibtidaiyah/Sekolah 

Dasar yang fokusnya adalah pengajaran baca tulis Al-Qur’an dan sedikit dasar 

agama yang dalam perkembangannya halaqahnya dilakukan di masjid. Demikian 

masjid terus berkembang sehingga tidak heran jika Universitas Islam tertua 

bermula dari masjid. Di dunia baratpun universitas bermula dari gereja (Shihab, 

2005:103). 

Allah berfirman pada QS. At-Tahrim/66: 6, yang berbunyi: 

أَْنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَاًرا َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمََلئَِكةٌ ِغََلظٌ ِشدَادٌ ََل يَْعُصوَن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا   

َ َما أََمَرهُْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُرونَ   َّللاَّ

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
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malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.  

 

Ayat ini menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari 

rumah tangga. Ayat ini walaupun secara radaksional ditujukan kepada kaum pria 

(ayah) tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka/ayah. Namun juga 

tertuju kepada kaum perempuan dan lelaki (ibu dan ayah). Ini berarti kedua orang 

tua bertanggungjawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, 

sebagaimana masing-masing bertanggungjawab atas kelakuannya (Shihab, 2005: 

327). 

Di dalam keluarga anak mulai belajar dan diajar tentang Al-Qur’an oleh 

orang tua sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Namun, karena keterbatasan 

orang tua baik waktu, dana dan kemampuan intelektual maka mereka 

menyerahkan anaknya pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI 

Padanglampe Pangkep. Sebagai TPA yang terpandang/bergengsi di Dusun Sambau 

dan sekitarnya. 

  

B. Rumusan  Masalah 

1. Bagaimana potret keberagaman dan fungsi pendidikan keluarga masyarakat 

Dusun Sambau dan sekitarnya?  

2. Bagaimana sambutan dan penilaian masyarakat terhadap keberadaan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep? 

3. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang potret keberagaman 

dan fungsi pendidikan keluarga masyarakat Dusun Sambau dan sekitarnya. 

2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang sambutan dan 

penilaian masyarakat terhadap kualitas Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul 

Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep. 

3. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat 

terhadap pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI 

Padanglampe Pangkep. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam 

pembaharuan struktur sosial masyarakat yang lupa tanggungjawabnya dalam 

pengembangan pendidikan Al-Qur’an pada anak. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam perumusan dan 

pengambilan kebijakan bagi pemerintah dalam pembinaan Taman Pendidikan Al-

Qur’an. 

3. Hasil penelitian ini akan menjadi panduan bagi orang tua santri dan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an dalam menanggulangi krisis buta huruf Al-Qur’an. 



3 
 
 Vol.16 No.58 JILFAI-UMI/3/2019 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam tinjauan pustaka ini akan dikemukakan dua teori yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini, yaitu: 

  

A. Sikap 

Sikap (attitude) sering digunakan untuk meramalkan tingkah laku, baik tingkah laku 

perorangan, kelompok bahkan tingkah laku suatu bangsa. Sikap kadang-kadang diberikan 

defenisi yang berbeda atau bervariasi menurut sudut pandang masing-masing ahli, sehingga 

timbul bermacam-macam definisi tentang sikap.  

Charles Bird (1947) memandang sikap sebagai predisposisi atau kecenderungan daya 

mental untuk bertindak. Sikap adalah suatu yang berhubungan dengan penyesuaian diri 

seseorang kepada aspek lingkungan sekitar.  

Sikap muncul akibat adanya penilaian, tanggapan atau perasaan menurut cara-cara 

tertentu terhadap suatu objek. Pendapat Thurstone dalam Abu Ahmadi (1999: 193) 

mengatakan bahwa sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif yang 

berhubungan dengan objek psikologi. Objek psikologi di sini meliputi: simbol, kata-kata, 

slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya. Seseorang dikatakan mempunyai sikap positif 

terhadap sesuatu objek psikologi apabila ia suka. Seseorang yang memiliki sikap negatif 

terhadap objek psikologi apabila ia tidak suka. Dari pernyataan ini berarti sikap memiliki 

intensitas atau derajat penilaian terhadap objek tertentu. 

Allport (1942) menegaskan bahwa sikap adalah suatu kesiapan untuk bereaksi terhadap 

sesuatu objek dengan cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan 

potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu 

stimulus yang menghendaki adanya respon.  

Bertolak dari uraian ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah 

predisposisi/kecenderungan mental seseorang atau sekelompok orang untuk bertindak 

menurut cara tertentu yang selaras dengan derajat penilaian, tanggapan, perasaan objek. Oleh 

karena itu, stimulus tentang adanya sikap dipengaruhi oleh perangsang yang ada dalam 

lingkungan sosial dan kebudayaan. Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial tertentu, 

misalnya ekonomi, politik, agama dan sebagainya. 

Sikap seseorang berhubungan erat dengan nilai yang dimilikinya. Nilai itu akan 

berakumulasi, yang pada akhirnya menghasilkan sikap tertentu terhadap objek. Azwar (2000: 

9) menegaskan bahwa nilai merupakan disposisi yang lebih luas dan sifatnya sangat mendasar. 

Nilai berakar lebih dalam dan karenanya lebih stabil dibanding sikap. Di samping itu Azwar 

(2000) menegaskan sikap terbentuk karena interaksi sosial yang dialami oleh individu. 

Interaksi sosial individu bereaksi untuk membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai 

objek psikologi yang dihadapinya. Karena itu, strukutur sikap dapat dilihat dalam komponen-

komponennya baik komponen kognitif, afekitf maupun komponen konatif. 

Sikap menurut Allpot dalam Adi (1994: 180) memiliki tiga struktur komponen utama, 

yaitu:  

1. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan dan stereotype yang dimiliki individu 

mengenai sesuatu. Komponen kognitif ini sering disamakan dengan opini.  

2. Komponen afektif yang berisi perasaaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut 

masalah emosi. 

3. Komponen konasi (perilaku) yang berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak 

atau untuk bereaksi dengan cara-cara tertentu. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa timbulnya tindakan biasa tumbuh 

karena adanya kebutuhan yang biasanya bersifat internal. Kebutuhan itu menimbulkan 

ketegangan pada organisme dan pada akhirnya ketegangan itu menimbulkan energi yang 

bertujuan untuk mengadakan pemuasan. Pemuasan terhadap kebutuhan tersebut dapat 

terpenuhi dengan dihadirkannya objek pemuas yang ada di luar diri organisme. Tindakan 

timbul setelah adanya koneksi antara kebutuhan yang sifatnya internal dengan objek pemuas 

yang sifatnya eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal mempunyai fungsi yang sama 

pentingnya untuk menggerakkan organisme sehingga timbul aktivitas. 

Manusia bukanlah benda mati yang hanya bergerak bila ada gaya dari luar. Manusia 

merupakan makhluk yang mempunyai daya gerak dari dalam dirinya yang biasa disebut motif. 

Atkinson (1999) mendefinisikan motif sebagai suatu disposisi laten yang berusaha dengan 

kuat untuk menuju ke tujuan tertentu, baik yang berupa prestasi, afiliasi serta kekuasaan. 

Dalam motif itu juga terkandung satu dorongan yang kuat yang mendasari segala tingkah laku 

individu. Jika ada rintangan yang menghadang seseorang akan melipat gandakan usahanya 

untuk mengatasi dan berusaha mencapai tujuan itu. 

Selanjutnya Ahmadi (1999) menegaskan bahwa ditanjau dari sudut asalnya motif yang 

ada pada manusia ada tiga yaitu: (a) Motif biogenetis yang berkaitan dengan kebutuhan 

biologis dan kurang terikat terhadap lingkungan budaya; (b) Motif sosiogenetis, motif ini 

dipelajari orang melalui lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada; (c) Motif teogenesis 

(transenden), motif yang tumbuh dari interaksi antara manusia dengan Tuhan dalam kegiatan 

ibadah dan muamalah untuk merealisasikan norma agama yang dianut. 

 

B. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi dalam konteks manajemen sering dikaitkan dengan keikutsertaan dalam 

pengambilan keputusan, maupun keikutsertaan dalam implementasinya. Karena itu 

partisipasi dapat berupa keikutsertaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, 

pengendalian serta memikul tanggungjawab dalam mencapai tujuan. Broto (1997) 

mendefinisikan bahwa partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam 

situasi kelompok dan mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan 

mereka demi tercapainya tujuan bersama dan bertanggungjawab tersebut. Kedua pengertian 

tersebut menunjukkan bahwa partisipasi terdiri atas tiga konstituen/akar rumput, yaitu 

keterlibatan mental dan emosi, motivasi, dan penerimaan tanggungjawab.  

Di sisi lain partisipasi adalah suatu tern yang menunjuk terhadap adanya keikutsertaan 

secara nyata dalam suatu kegiatan. Dari pandangan ahli di atas dapat ditegaskan bahwa 

partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu perencanaan serta pelaksanaan juga 

ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan kematangan dan tingkat kewajiban baik secara 

fisik materil, intelektual maupun mental spiritual (Imron, 1996: 80). 

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat 

dalam pendidikan sangat kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan usaha revitalisasi peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan 

khususnya di TPA. Optimalisasi peran orang tua dan masyarakat dapat memberikan hasil yang 

optimal. Sekecil apapun kontribusi orang tua, itulah sumbangan yang nyata masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan, seperti mengantar, membeli sepeda atau motor untuk 

memudahkan anak-anaknya menuju ke TPA. Apalagi orang tua sangat berkepentingan atas 

kesuksesan anak-anaknya.    

 

 

 



5 
 
 Vol.16 No.58 JILFAI-UMI/3/2019 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelititan deskriptif-kualitatif yang berusaha menyusun 

perspektif orang tua santri terhadap Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI 

Padanglampe Pangkep. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan/dibutuhkan, yaitu: (a) 

Wawancara dengan imforman yang relevan, dalam arti memiliki informnasi berharga tentang 

substansi penelitian. Informan yang dipilih adalah keluarga atau kerabat orang tua santri; (b) 

Observasi terhadap lingkungan masyarakat sekitar Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul 

Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep yang diteliti, terutama kehidupan keberagamaannya. 

(c) Studi pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: (a) Potret keberagamaaan, 

fungsi pendidikan orang tua santri; (b) Sambutan dan penilaian orang tua santri; (c) Peran 

serta orang tua santri dalam pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin 

UMI Padanglampe Pangkep. 

Teknik analisis data yang dipergunakan sesuai dengan jenis data, yaitu deskriptif-

kualitatif dalam bentuk narasi. Data yang telah dikategorisasi dan disusun dalam sistematika 

tertentu, diinterpretasi dan dihubungkan satu sama lain yang relevan kemudian dilakukan 

deskripsi berupa narasi.  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Potret Fungsi Pendidikan dalam Keluarga Masyarakat Dusun Sambau dan Sekitarnya 

Salah satu prioritas pembangunan sejak Desa Padanglampe menjadi desa binaan UMI 

adalah sektor pendidikan agama. Selain menyangkut pembangunan fisik juga sarana-

prasarana termasuk peningkatan kualitas pendidikan.  

Pendidikan yang kurang menggembirakan itu diduga merupakan akibat langsung dari 

pasukan DI/TII dan zaman preman yang menyertainya. Perkembangan pendidikan yang 

kurang menggembirakan itu dapat dilihat dari rendahnya pendidikan orang tua santri. Mereka 

sangat jarang meraih gelar Sarjana (S-1) bahkan tamatan SMA bisa dihitung jari. Mereka 

sebagian hanyalah tamatan SD dan tidak tahu membaca Al-Qur’an.   

Temuan penelitian dalam wawancara dengan Syamsuddin Come (orang tua santri) 

menyatakan bahwa sebenarnya saya tidak terlalu aktif dalam pembinaan anak di rumah. Saya 

kurang perhatian dalam menata lingkungan belajar, mendekati anak ketika belajar, 

menciptakan suasana belajar, memberi seluruh kebutuhan belajar serta pembiasan diri dalam 

belajar seperti tadarrus Al-Qur’an. Dari hasil wawancara ini peneliti menduga bahwa orang 

tua santri menganggap TPA sebagai pabrik pendidikan agama sehingga anak-anaknya 

diserahkan begitu saja kepada pembina TPA sebagaimana mereka menyerahkan gabahnya 

kepada pabrik, nanti sudah menjadi beras baru diambil kembali. Sikap ini menurut peneliti 

kurang tepat bahkan bisa disebut salah. Anak itu berbeda dengan gabah melainkan anak itu 

sama dengan sutera, harus dibenahi sebagai bahan baku kain sutera yang berkualitas. Di 

tempat lain, Hamuddin (orang tua santri) menyatakan jarang membimbing anak-anaknya di 

rumah karena dihambat oleh banyak kegiatan. Sekalipun di sisi lain menurut pengamatan 

peneliti, ada segelintir orang tua yang memfasilitasi anaknya, seperti mengantar anaknya ke 

TPA bahkan ada yang menyiapkan kendaraan (sepeda dan sepeda motor) untuk memudahkan 

anak-anaknya ke TPA.     

Sejalan dengan itu, Andi Bunyamin (2016: 234) dalam jurnalnya yang menyatakan 

pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam 

pendidikan sangat kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, perlu 
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dilakukan usaha revitalisasi peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan khususnya di 

TPA. Optimalisasi peran orang tua dan masyarakat dapat memberikan hasil yang optimal. 

Sekecil apapun kontribusi orang tua, itulah sumbangan yang nyata masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan, seperti mengantar, membeli sepeda atau motor untuk 

memudahkan anak-anaknya menuju ke TPA. Apalagi orang tua sangat berkepentingan atas 

kesuksesan anak-anaknya. Menurut temuan Astuti (1999: 75) bahwa perhatian orang tua 

mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika di SD Negeri Kotamadya 

Makassar. Perhatian orang tua meliputi menata lingkungan belajar, mendekati anak ketika 

belajar, menciptakan suasana belajar, komunikasi orang tua yang penuh dialog, kesiapan orang 

tua dalam memberi seluruh kebutuhan belajar serta pembiasaan diri dalam belajar. 

Sejalan dengan temuan Astuti di atas, Ki Hajar Dewantara (1962) mengaskan bahwa 

suasana kehidupan keluarga merupakan tempat sebaik-baiknya untuk melaksanakan 

pendidikan baik orang-perorang maupun pendidikan sosial.  

Zamroni (2000: 109) menegaskan bahwa anak yang berasal dari keluarga yang 

mempunyai struktur kegiatan dalam rumah tangganya memiliki prestasi yang lebih baik dari 

pada anak yang tidak mempunyai struktur kegiatan dalam rumah tangganya. Roucek (1984) 

menegaskan bahwa banyak anak mengalami masalah yang kompleks dalam kehidupannya 

hanya karena keluarga gagal dalam menjalankan fungsi pendidikan bagi anak-anaknya. 

Sebagai pembina dan teladan dalam rumah tangga, sehingga banyak tokoh-tokoh yang 

lahir sebagai tokoh otodidak, seperti Abraham Lincoln dan Thomas Alfa Edison. Pengaruh 

otodidak ini memberi inspirasi lahirnya home schooling di negara maju dan kota besar di 

dunia. Di sinilah pentingnya keikutsertaan orang tua dalam kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan Taman Pendidikan Al-Qur’an dan ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan 

kematangan dan tingkat kewajiban mereka baik secara fisik, materil maupun intelektual dan 

moral di mana anak-anaknya belajar pendidikan Al-Qur’an.  

Di pihak lain, Anshari mengatakan hubungan guru dengan orang tua murid mulai dari 

TK sampai sekolah menengah perlu dijalin erat. Orang tua sekali-kali diajak membicarakan 

berbagai aspek pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan anak di sekolah. Orang tua 

mendapat kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang  kinerja  anaknya, bukan  sekedar  

dalam  mata pelajaran tetapi  kinerja  pada umumnya (Anshari, 2000: 200). Selanjutnya, 

Zamroni mengatakan bahwa keluarga merupakan tempat di mana anak bisa mendapatkan 

motivasi untuk belajar dan mengembangkan harapan-harapan pendidikan dan gaya hidup di 

masa depan (Zamroni, 2000: 109). Hal ini sejalan dengan penelitian Levi tentang “Pengaruh 

Antara Ibu dan Anak dalam Tirtaraharja” ditemukan bahwa baik anak yang dimanjakan atau 

didominasi oleh ibu ternyata sangat teliti sebagai murid dalam menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik (Tirtaraharja, 2000:50). Senada dengan itu, Jack Rauman dalam Hamalik 

mengemukakan bahwa terdapat kaitan erat antara Ibu yang bekerja di luar rumah dengan 

timbulnya masalah-masalah di kalangan anak-anak (Hamalik, 2000:71). Menurut Purwanto 

peran ibu dalam keluarga adalah sumber dan pemberi kasih sayang dan pemelihara, tempat 

mencurahkan hati, pengatur dalam kehidupan, pembimbing hubungan pribadi, pendidik dalam 

semua aspek baik intelektual, emosional maupun spiritual (Purwanto, 1998:91). 

Dalam QS. Al-Furqan/25: 74, Quraish Shihab (2005:545) menjelaskan bahwa sifat orang 

yang bergelar Ibadu Al-Rahman (hamba Allah yang terpuji), tidak hanya terbatas pada upaya 

menghiasi dirinya sendiri dengan amal shaleh, juga memberi perhatian kepada keluarga dan 

anak keturunannya bahkan masyarakat pada umumnya. Do’a mereka itu tentu saja dibarengi 

dengan usaha mendidik anak keturunannya termasuk di antaranya mengajarkan Al-Qur’an.  

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menegaskan bahwa anak adalah amanat Allah 

dan pelanjut amal shaleh. Amanat adalah sesuatu yang wajib dipertanggungjawabkan. 
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Tanggungjawab orang tua terhadap anaknya tidaklah kecil. Secara umum tanggungjawab itu 

ialah berusaha mendewasakan anak baik secara intelektual, emosional maupun spiritrual. 

Dalam mendewasakan anak, yang terpenting adalah menanamkan nilai-nilai dasar yang akan 

mewarnai bentuk kehidupan selanjutnya di antaranya adalah mencintai, mempelajari dan 

mengamalkan Al-Qur’an. 

Kewajiban mendidik anak di rumah rupanya dapat dilaksanakan dengan mudah karena 

Allah menciptakan landasannya, yaitu adanya rasa cinta orang tua terhadap anaknya yang 

merupakan salah satu dari fitrahnya. Menurut Al-Qur’an, anak-anak itu merupakan perhiasan 

kehidupan dunia bagi orang tuanya. Siapa yang yang tidak mencintai perhiasan? Dalam QS. 

Al-Furqan/25: 74 di atas disebutkan bahwa anak-anak adalah penyejuk hati. 

Dalam Islam ditegaskan bahwa orang tua adalah pusat kehidupan rohani bagi anak dan 

sebagai penyebab berkenalannya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan 

pemikirannya di kemudian hari, terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di 

permulaan hidupnya dahulu.  

Komentar orang tua sangat besar artinya untuk memberikan motivasi bagi anak-

anaknya. Apalagi jika anak-anak itu sedang down mentalnya. Misalnya karena ledekan teman-

temannya atau melihat nilai rapornya yang buruk. Satu-satunya yang diharapkan dari seorang 

anak yang mendapatkan masalah tak lain adalah orang tuanya sendiri. Karena itu sebagai 

orang tua kita tidak boleh cepat-cepat menghakimi situasi sulit yang dihadapi anak-anak kita. 

Hal penting yang perlu kita ke depankan ketika menghadapi anak-anak yang menghadapi 

kesulitan atau kegagalan ialah dengan menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Kesabaran ini 

misalnya, dengan menyatakan kepadanya “Kegagalan itu manusiawi, semua orang tentu 

pernah mengalami kegagalan atau menghadapi kesulitan yang tidak terpecahkan olehnya. 

Bahkan orang-orang besarpun, seperti pemimpin ini atau penemu itu, juga mengalami 

kegagalan. Tetapi mereka bangkit, belajar lebih keras dan siap membuktikan bahwa dirinya 

mampu.”  

Sebaliknya juga komentar-komentar orang tua sangat diperlukan untuk anak-anak yang 

berprestasi. Anak-anak tentu tidak bisa menilai dirinya sendiri. Di sinilah pentingnya orang 

tua mendampingi anak-anaknya, pada saat anak-anak tersebut sangat membutuhkan 

bimbingannya. Bentuk pendampingan, yang efektif untuk memotivasi adalah dengan jalan 

persuasif. Sanjunglah anak-anak kita betapapun kecilnya prestasi yang dibuatnya, terutama 

berkenaan dengan kegiatan belajarnya. Misalnya dikatakan “wah tulisannya bagus sekali, ya!” 

atau “sudah lancar membaca, ya!”. Sanjungan itu juga bisa berupa hadiah dengan sebuah pesan 

khusus. Misalnya, saya beli hadiah berupa buku bacaan ini untuk anakku yang cerdas. 

Komentar-komentar yang menarik akan memberikan kemantapan bagi anak untuk 

melangkah. Merekapun menjadi rajin belajar dan juga beribadah. Sudah barang tentu kita juga 

perlu menjadi acuan baginya, dengan memberikan contoh bagi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukannya. Kesuksesan anak baik secara sosiologi maupun psikologi sangat ditentukan 

oleh orang yang terdekat pada dirinya baik secara biologis maupun psikologis. 

 

B. Sambutan Masyarakat Dusun Sambau dan Sekitarnya Atas Keberadaan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep  

 

Menurut penuturan Ibu Musdalifah (ibu delapan orang anak) kepada peneliti pada 

tanggal 27 Agustus 2018, bahwa sejak awal berdirinya Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul 

Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep, saya mengetahui dengan jelas melalui berbagai 

informasi, sehingga seketika itu saya dengan suami saya (Pak Tamrin) mendaftarkan anak 
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saya yang bernama Izzul Muhhammad Nurul Islam dan Muhammad Nur Akmal serta adik-

adiknya yang lain pada tahun berikutnya. 

Sejalan dengan penuturan Pak Tamrin sekelurga di atas, Ibu Rosnawati, SE (isteri Pak 

Sukirman) pada tanggal 12 Agustus 2018 di rumahnya menuturkan kepada peneliti, bahwa 

sejak awal berdirinya Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe 

Pangkep saya langsung mengucapkan syukur Alhamdulillah sekalipun pada awal berdirinya 

belum ada anak saya yang tamat mengaji di guru kampung. Sehingga nanti tahun-tahun 

berikutnya saya dengan bapaknya (Pak Sukirman) mendaftarkan anak saya yang bernama Nur 

Faidah Sukirman dan Nur Faizah Sukirman (saudara kembar).    

Di sisi lain, dalam wawancara dengan Kepala TPA (Ibu St. Jauhariyah, Lc., MA) 

menyatakan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada awal (2005) 

berdirinya TPA ini sudah banyak orang yang mendaftarkan anaknya untuk belajar Al-Qur’an 

di TPA tersebut. Bukti lain menurut Ibu Jauhariyah, yaitu ada orang tua yang sudah lima 

anaknya tamat di TPA ini. Ada di antara mereka sudah memasukkan empat anak dan 

kemenekannya. Ada di antara mereka yang memasukkan dua cucunya. Peryataan ini sejalan 

dengan keterangan Pak Shiratan bahwa ada beberapa cucunya yang sudah tamat di TPA ini 

dan sekarang sedang belajar di Tsanawiyah DDI Padanglampe. Bahkan Ibu Musdalifah (isteri 

Pak Tamrin) yang berdomisili di Bulusifong dalam wawancara dengan peneliti menegaskan 

bahwa Insya Allah delapan anakku semuanya akan kumasukkan semua di Taman Pendidikan 

Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep. Di sisi lain, beliau menerangkan 

bahwa sekarang ini sudah tiga anakku yang tamat di TPA tersebut.        

 

C. Penilaian Orang Tua Santri Terhadap Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin 

UMI Padanglampe Pangkep  

 

Temuan penelitian dalam wawancara dengan beberapa orang tua santri pada Agusutus 

yang lalu, mereka memberikan penilaian positif/menggembirakan. Karena itu, peningkatan 

mutu Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep harus 

diperhatikan dan ditingkatkan menjadi lebih baik dan berkualitas. Hal ini merupakan 

tantangan yang harus direspons secara positif oleh lembaga pendidikan Islam. Mutu dalam 

bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan 

dinyatakan bermutu apabila siap berproses yang sesuai dengan standar minimal nasional 

dalam bidang pendidikan. Proses pendidikan dapat dinyatakan bermutu apabila mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan sehingga 

tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik.  

Ibu Rosnawati, SE (ibu kandung dua anak kembar) secara terbuka beliau mengangkat 

jempol atas prestasi Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe 

Pangkep dalam pembinaan santri, namun beliau menyarankan supaya santri hendaknya 

diwisuda bersama dengan wisudawan santri TPA yang lain di tingkat Kabupaten Pangkep.     

Di sisi lain, ada beberapa orang tua santri yang mengakui bahwa anak-anak kami sudah 

ada yang tamat dari TPA ini. Anak-anak kami itu sangat membanggakan karena mampu 

bersaing dalam mengikuti lomba adzan, lomba tadarrus Al-Qur’an, lomba shalat, lomba 

pengetahuan dasar agama dan  sebagainya. 

Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep pada saat 

ini harus mulai berbenah diri untuk untuk menghadapi tuntutan dunia global dalam 

mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tuntutan dan harapan ini harus 

secepatnya direspons dengan baik, agar semua pengguna jasa lembaga pendidikan menjadi 

puas dan memberikan dukungan yang baik terhadap proses pelaksanaan pendidikan yang 
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bermutu dan berdaya saing tinggi. Dukungan dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat 

pengguna Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep sangat 

dibutuhkan dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Tanpa dukungan dan partisipasi 

masyarakat, lembaga pendidikan akan menjadi sulit dan terhambat dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikannya. Peningkatan mutu ini, harus dimulai dengan komitmen 

yang tinggi dari seluruh civitas akademik lembaga pendidikan dan didukung oleh masyarakat 

pengguna pendidikan. Komitmen yang tinggi merupakan prasyarat pertama yang harus 

dimiliki oleh Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep 

dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.      

 

D. Kepedulian Orang Tua Santri dalam Pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul 

Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep 

 

Temuan penelitian dalam wawancara dengan beberapa orang tua santri menunjukkan 

bahwa peran serta masyarakat sangat rendah. Sejalan dengan itu, Ibu Hj. Munah (75 tahun) 

menuturkan kepada peneliti pada tanggal 8 Agusutus 2018, bahwa di antara orang tua santri 

hanya 1-2 orang yang biasa memberikan sumbangsih materil kepada TPA ini. Menurut 

keterangan Kepala Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe 

Pangkep (Ibu St. Jauhariyah, Lc., MA) menerangkan bahwa iuaran bulanan pun kadang 

menunggak sekalipun sudah sangat murah. Padahal peranan masyarakat dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan sangat menentukan (tidak boleh diremehkan). Apalagi 

konsep manajemen berbasis sekolah sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat. Dalam 

prakteknya manajemen berbasis sekolah di negara maju, seperti di Amerika begitu banyak 

melibatkan masyarakat sekaligus mendongkrak peran serta mereka dalam upaya suksesi 

implementasi manajemen berbasis sekolah. Dalam hal ini peran serta masyarakat khususnya 

orang tua santri dan tokoh masyarakat sangat diperlukan, yaitu: 

1. Memberikan dukungan atau sumbangan berupa fisik materil maupun pikiran.  

2. Merencanakan   kegiatan   dan   kemungkinan   pendanaan   kegiatan-kegaiatan dalam 

pengembangan institusi pendidikan pada umumnya.   

3. Memberikan  masukan  serta  mendiskusikan  kinerja para guru, prestasi belajar anak, 

kendala yang dihadapi dan mereka juga bisa terlibat dalam memilih dan memasukkan guru-

guru yang diperlukan, memantau guru yang prestasinya tidak memuaskan. 

4. Pembentukan komite TPA sebagai organisasi masyarakat TPA yang mempunyai 

komitmen, loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas peserta didik, meningkatkan 

kesejahteraan guru, peningkatan kualitas sarana-prasarana dan pembenahan manajemen 

pendidikan sangat diperlukan untuk: 

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan 

kebijakan opersional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 

b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

dengan pendidikan di satuan pendidikan. 

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. 

Melihat peran penting masyarakat dalam pendidikan, sehingga di kota-kota besar 

banyak ditemukan lembaga pendidikan menggunakan dana bank dalam pembenahan 

pendidikan yang kemudian dibayar secara periodik oleh masyarakat. Hal ini berbeda dengan 

budaya masyarakat di Dusun Sambau dan sekitarnya.  

Pernyataan di atas menunjukkan perlunya penyuluhan/workshop untuk membicarakan 

revitalisasi keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, seperti membantu kegiatan TPA, 



10 
 
 Vol.16 No.58 JILFAI-UMI/3/2019 

 

 

menghadiri pertemuan orang tua dengan para guru, mengarahkan dan mengontrol pekerjaan 

rumah anak-anak, mengarahkan anak-anak pada waktu menonton TV, menanamkan nilai-nilai 

dan rasa optimisme yang tinggi kepada anak-anak.  

Di sisi lain, perlu pemberdayaan ekonomi orang tua santri, karena ekonomi banyak 

berperan dalam pendidikan anak/prestasi anak. Tersedianya fasilitas belajar dan terciptanya 

lingkungan belajar yang kondusif merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung 

prestasi belajar anak. Keberhasilan pendidikan anak etnis Cina dan Korea adalah tingginya 

dukungan orang tua terhadap pendidikan, seperti menyediakan fasilitas belajar, misalnya 

komputer, desain kamar belajar yang kondusif, dan sebagainya.       

Ibu Rosnawati, SE (ibu kandung dua anak kembar) menyatakan kepada peneliti bahwa 

kami biasa menghadiri rapat pertemuan antara guru dengan orang tua santri dan saya biasa 

menyerahkan infak sedekah alakadarnya untuk kepentingan pengembangan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep.  

Pernyataan di atas berbeda dengan pernyataan Ibu Hj. Munah (78 tahun) menyatakan 

bahwa masyarakat Dusun Sambau dan sekitarnya tidak bisa diharapkan keterlibatannya dalam 

pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep. 

Karena kehidupan ekonomi masyarakat Dusun Sambau dan sekitarnya, jarang berada di atas 

garis kemiskinan. Sejalan dengan pernyataan Ibu Hj. Munah di atas, temuan penelitian dalam 

wawancara dengan Kepala TPA Unit 045 (Ibu St. Jauhariyah)  menunjukkan bahwa peran 

masyarakat Dusun Sambau dan sekitarnya dalam pengembangan Taman Pendidikan Al-

Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe  Pangkep,  tidak  signifikan. Bahkan  dalam  

dasawarsa terakhir  ini  masyarakat  Muslim Dusun Sambau dan  sekitarnya  cenderung  

menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya pemerintah Desa Padanglampe 

Pangkep dan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia untuk memberdayakan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep Unit Nomor 045.  

Potret pemikiran di atas sudah ketinggalan zaman dan hal ini sangat berbeda dengan 

kondisi masyarakat di perkotaan, di mana mayarakat tak jarang melibatkan dana pinjaman 

komersial dari bank untuk membangun perguruan/sekolah Islam unggulan untuk memenuhi 

deman pasar yang kian meningkat berbarengan dengan pertumbuhan kelas menengah Muslim. 

Mereka sadar bukan saatnya lagi mendirikan sekolah asal-asalan dengan kualitas yang 

memprihatinkan. Di sinilah pentingnya penyuluhan tentang keniscayaan keterlibatan orang 

tua untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak, seperti membantu kegiatan TPA, 

menghadiri pertemuan guru dengan orang tua, mengarahkan dan mengontrol pekerjaan rumah, 

mengontrol anak menonton Televisi dan sebagainya.  

Masyarakat Dusun Sambau dan sekitarnya kurang peduli oleh karena jauh sebelum 

tahun 2000 mereka dirundung berbagai masalah terutama gangguan atas kehadiran pasukan 

DI/TII di bawah pimpinan Kahar Muzakkar dan gerekan preman sesudahnya. Gangguan ini 

membawa konsekuensi rendahnya kepedulian mereka dalam pendidikan agama.  

Atas dasar inilah sehingga apabila yang dibicarakan adalah pengembangan pendidikan 

maka tiba-tiba mereka menjadi miskin/pesimis. Untuk mengetahui secara jelas penyebab 

utama rendahnya kepedulian masyarakat Dusun Sambau dan seikitarnya terhadap 

pengembangan TPA, dapat direnungi keterangan orang tua santri di bawah ini.        

Pak Dado (75 tahun) dan Pak Muhtar (75 tahun) menuturkan kepada penelitian pada 

awal bulan Juli 2018 yang lalu, bahwa menengok sejarah keberagaman Islam masyarakat di 

Dusun Sambau dan sekitarnya sebagai lokasi TPA Darul Mukhlisin Universitas Muslim 

Indonesia Padanglampe Pangkep sangat kelam, karena ulah pimpinan DI/TII Kahar Muzakkar 

Kompi II akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an. Kedatangan pasukan DI/TII Kahar 

Muzakkar di Dusun Sambau dan sekitarnya sangat mencurigakan bahkan masyarakat 
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merasakan kesan buruk. Karena pasukan DI/TII Kahar Muzakkar lebih bergerak dalam 

pencarian dana perang fisabilillah kepada masyarakat untuk membiayai gerakan lahirnya 

Negara Islam dibanding pembinaan agama. Sekalipun DI/TII Kahar Muzakkar telah 

membangun masjid darurat di Dusun Sambau.  

Di sisi lain, Pak Shiratan (80 tahun) menuturkan kepada peneliti pada hari Jum’at 13 

Juli 2018 yang lalu, bahwa gerakan pasukan DI/TII Kahar Muzakkar dalam mencari dana 

perang menjadikan masyarakat takut terhadap komunitas DI/TII Kahar Muzakkar. Ada di 

antara masyarakat yang diculik/disandera dengan tujuan supaya mereka memberi bantuan 

untuk operasional gerakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan 

di bawah Kompi II.  

Sejalan dengan itu, Pak Husman (45 tahun/sebagai Kepala Dusun Sambau) menuturkan 

kepada peneliti bahwa pemerintah telah membangun Sekolah Dasar kira-kira pada awal 60-

an namun dibakar ludes oleh gerakan pasukan DI/TII Kahar Muzakkar Kompi II. Pak Shiratan 

(nenek dua santri) menjelaskan begitu terbelakangnya daerah ini, apalagi setelah era pasukan 

DI/TII Kahar Muzakkar muncul era premanisme yang pada akhir 70-an ditumpas oleh ABRI 

Angkatan Darat di bawah pimpinan Pak Salengke dari Siliwangi. Karena itu peran ABRI 

untuk mengamankan daerah ini cukup luar biasa. Hal ini ditandai dengan keberadaan dua 

homebase ABRI di sekitar Desa Padanglampe, Desa Barabatu dan Desa Taraweang.    

 Pak Dado (75 tahun) dan Pak Muhtar (75 tahun) juga menuturkan kepada peneliti pada 

awal bulan Juli 2018 yang lalu, bahwa setelah gerakan DI/TII Kahar Muzakkar dinyatakan 

bubar oleh pemerintah RI (ABRI dari Siliwangi) maka masyarkat Dusun Sambau dan 

sekitarnya memasuki era baru yang disebut oleh masyarakat era preman. Sekalipun era preman 

yang ditumpas oleh petugas/militer pada tahun 1972, wilayah Dusun Sambau dan sekitarnya 

juga masih dikenal dengan daerah teksas/preman sampai akhir tahun 2000 yang lalu. 

Pak Husman (Kepala Dusun Sambau) menerangkan kepada peneliti, bahwa masyarakat 

Dusun Sambau dan sekitarnya pada akhir tahun 2000 baru mulai terbuka matanya terhadap 

pengembangan agama Islam. Swadaya masyarakat Dusun Sambau dan sekitarnya, tidak bisa 

diharapkan untuk pengembangan TPA terutama pemberdayaan tenaga pengajarnya. 

Masyarakat hanya tahu menikmati hasil, maunya serba gratis. Karena itu, jangan heran jika 

TPA selama ini boleh dikatakan berjalan di tampat (tidak ada perkembangan). Contoh 

konkrit, yaitu ketika kantin Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin UMI terbakar pada tahun 

2010 yang lalu, masyarakat diharapkan kedatangannya memabantu komunitas pesantren 

untuk memadamkan  api,  namun  ironisnya  mereka hanya datang menonton  (melihat-lihat 

kobaran api). Bahkan ada yang menjarah 500-an telur yang sudah direbus dan beberapa termos 

nasi yang berukuran jumbo. 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Potret keagamaan masyarakat Dusun Sambau pada akhir abad ke-20 sangat 

memprihatinkan, karena masyarakat Dusun Sambau dan sekitarnya dirundung oleh banyak 

tantangan, yakni rasa tidak aman karena hadirnya pasukan DI/TII Kahar Muzakkar dan 

gerakan premanisme.     

2. Orang tua santri kurang siap menjajaki fungsi pendidikan keluarga dengan banyak 

alasan. Padahal anak yang berasal dari keluarga yang mempunyai struktur kegiatan dalam 

rumah tangganya memiliki prestasi yang lebih baik dibanding dengan anak yang tidak 

mempunyai struktur kegiatan dalam rumah tangganya. 
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3. Pada prinsipnya masyarakat Dusun Sambau dan seiktarnya sangat bergembira dan 

menyambut baik keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI 

Padanglampe Pangkep. Sehingga pada tahun pertama (2005) TPA ini kebanjiran santri yakni 

menerima lebih dari 65 orang mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, bukan hanya 

dari masyarakat setempat, tetapi ada di antaranya dari dusun yang lain. Bahkan TPA ini dapat 

membina santri dari beberapa Sekolah Dasar, di antaranya SDN 23 Sambau, SDN 05 

Padanglampe, SDN 16, 17 dan 25 Taraweang. TPA ini eksis sampai sekarang karena 

dukungan moril orang tua santri dan masyarakat.  

4. Begitu menggaungnya Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI 

Padanglampe Pangkep di tengah-tengah masyarakat Dusun Sambau dan sekitarnya sehingga 

mereka menilai bahwa Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe 

Pangkep cukup berperan dalam mencerdaskan anak-anak dalam bidang keagamaan khususnya 

baca-tulis Al-Qur’an, adzan, dan praktik shalat.  

5. Kepedulian orang tua santri untuk berpartisipasi terhadap pengembangan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep sangat minim, baik fisik 

materil maupun pemikiran. Hal ini banyak disebabkan oleh basic keagamaan mereka yang 

sangat rendah atau kebanyakan dari mereka kurang terpelajar serta kurang mengetahui proses 

perkembangan pendidikan anak dalam Islam. 

    

B. Saran 

1. Orang tua santri Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe 

Pangkep kurang berperan serta dan berpartisipasi dalam pengembangan TPA. Karena itu perlu 

dibentuk komite TPA atau organisasi masyarakat TPA yang mempunyai komitmen dan 

loyalitas serta peduli TPA demi peningkatan kualitas santri TPA untuk:    

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan 

kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 

b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

dengan pendidikan di satuan pendidikan. 

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.    

2. Perlu workshop peningkatan peran serta dan partisipasi orang tua santri bekerjasama 

antara komite TPA dengan lembaga pengabdian UMI. 

3. Alumni Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep 

merupakan cikal-bakal siswa Tsanawiyah DDI Padanglampe, maka pengurus DDI 

Padanglampe hendaknya membuat program khusus untuk kepentingan masa depan TPA pada 

umumnya dan Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul Mukhlisin UMI Padanglampe Pangkep 

pada khususnya.   
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ABSTRAK 

Hukum Islam  sebenarnya tidak lain dari pada fiqh islam atau syariat Islam, yang 

diterapkan sesuai dengan kebutuhan  masyarakat yang bersumber kepada al-Qur’an As-

Sunnah dan Ijmak para sahabat dan tabi’in. 

Syariat sendiri adalah  wahyu Allah dan  sabda Rasulullah, merupakan dasar-dasar 

hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti  oleh orang islam dasar-

dasar hukum ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rosul-Nya. 

Kata Kunci :Studi,Fiqh,Syari’ah,Hukum Islam dan Perbedaanya 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A.     LATAR BELAKANG 

Istilah addin al-Islam, tercantum dlm al-Qur’an S.al-Maaidah (5) ayat 3, mengatur 

hubungan manusia dengan Allah (Tuhan),  yg. bersifat vertikal, hubungan manusia dengan 

manusia lain dalam masyarakat dan alam lingkungan hidupnya (bersifat horizontal). Ajaran 

Islam atau addin al-Islam bersumber dari wahyu  (al-Qur’an) dan sunnah Rasul (al-Hadits), 

serta ar-ra’yu (akal pikiran) manusia melalui ijtihad.  Dengan mengikuti sistematika Iman, 

Islam dan Ikhsan, kerangka dasar agama Islam (ajaran Islam) terdiri dari (1) akidah, 

(2) syari’ah dan (3) akhlak.   
Al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar hukum Islam sangat terjaga keotentikannya. Hal 

tersebut berkat para ahli bahasa arab serta para hufadh yang senantiasa menghafal dan 

berusaha menghafalkan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadits. Penyaringan sumber hadits yang 

begitu banyak hingga tidak mungkin dihafalkan, dilakukan dengan sangat ketat serta 

mempertimbangkan segala aspek sebagai sarana kehati-hatian dalam pemurnian sumber 

hukum. 

Pemahaman suatu sumber hukum sendiri tidak semena-mena dengan akal dan 

pendapat pribadi. Namun telah ditentukan standart tertentu dalam penggunaannya. Hal 

tersebut selanjutnya disebut metode. Metologi inilah yang akan berperan dalam memahami 

hukum islam dari petunjuk-petunjuknya itu yakni fiqh dan syariat. Dalam pembahasan ini 

akan menyajikan beberapa kajian seperti pengertian fiqh, syari’at dan sumber hukum islam. 

Persamaan, perbedaan, dan penjelasan ketiganya. 

Pengertian fiqh atau ilmu fiqh sangat berkaitan dengan syariah, karena fiqh itu pada 

hakikatnya adalah jabaran praktis dari syariah.[1] Karenanya, perlu dibahas hakikat syariah 

serta hubungannya dengan ilmu fiqh dan hukum dalam Islam. 

 

B.    RUMUSAN MASALAH 

1.      Apa itu Syari’ah, Fiqh, dan Hukum Islam? 

2.      Apa saja Persamaan Syari’ah, Fiqh, dan Hukum Islam? 

http://olah-olahmakalah.blogspot.com/2014/03/makalah-studi-hukum-islam-fiqh-syariah.html
file:///F:/File/Smt%202/Studi%20Hukum%20Islam/SHI%20isi%20Jadi.doc%23_ftn1
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3.      Bagaimana Perbedaan Syari’ah, Fiqh, dan Hukum Islam? 

 

 

C.     TUJUAN 

1.      Untuk mengetahui Pengertian dari Syari’ah, Fiqh, dan Hukum Islam. 

2.      Untuk mengetahui Persamaan antara Syari’ah, Fiqh, dan Hukum Islam. 

3.      Untuk mengetahui Perbedaan antara Syari’ah, Fiqh, dan Hukum Islam 

 

 

II. PEMBAHASAN 

 

A.     PENGERTIAN FIQH, SYARIAH, DAN HUKUM ISLAM 

1.  Pengertian Fiqh 

 

كاصل الجدار –)فاالصل لغة( هو ما بني عليه غيره  [2]. 

 

Fiqh ialah mengetahui sesuatu memahaminya dan menanggapnya dengan 

sempurna.[3] 

Di dalam bahasa Arab, perkataan fiqih yang di dalam bahasa  Indonesia ditulis fikih 

atau fiqih atau kadang–kadang  feqih, artinya faham atau pengertian. Kalau dihubungkan 

perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan, ilmu fikih adalah 

ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan- 

ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad yang 

direkam dalam kitab-kitab Hadits. Dengan kata lain, ilmu fikih, selain rumusan di atas, adalah 

ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah 

nabi Muhammad  untuk diterapkan pada  perbuatan manusia  yang  telah dewasa yang sehat 

akalnya  yang berkewajiban melaksanakan hukum islam.[4] 

Pengertian fiqh menurut sebagian para ulama adalah : 

 “Hukum-hukum syara-syara yang diperlukan kedalam renungan yang mendalam, 

pemahaman dari ijtihad.[5] 

Dan banyak dalam al-Qur’an sebutan kalimat fiqh yaitu faham yang mendalam yang 

amat halus bagi segenap haqiqat yang dengan mengetahui fiqh. Itulah para alim menjadi 

hakim yang sempurna lagi amat teguh.[6] 

Hasil pemahaman tentang hukum  islam itu disusun secara sistematis dalam kitab fiqih 

dan disebut hukum fiqih. Contoh hukum  fiqih islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh 

orang Indonesia adalah, misalnya, Fiqih islam karya  H. Sulaiman  Rasjid yang sejak  di 

terbitkan pertama kali tahun 1954 sampai kini (1990) telah puluhan kali dicetak ulang. 

Beberapa kitab hukum fikih yang ditulis  dalam bahasa Indonesia. Diantaranya adalah 

karya Mohammad Idris as-Syafi’i, salah seorang pendiri mazhab hukum fikih islam, yang 

bernama : al-Um, artinya (kitab) Induk.[7] 
Fiqh arti asal katanya Paham. Disini fiqh merupakan pemahaman terhadap ilmu yang 

berupa wahyu  (yaitu al-qur’an dan al-hadits sahih). Jadi fiqh sebagai suplemen dan sekaligus 

perbedaan prinsip dengan ilmu. Kelanjutan pengertian seperti ini adalah bahwa fiqih identik 

dengan al-ra’yi yang menjadi kebalikan ilmu tadi. Pengertian fiqh yang demikian kemudian 

berkembang menjadi berarti ilmu agama. Atau ilmu yang berdasar agama yakni fase kedua. 

Dalam fase ini  fiqh mencakup kepada semua jenis, termasuk akidah tasawuf, dan lain-lain. 

Kitab al-fiqh akbar karya Abu Hanifah sama sekali tidak menyinggung hukum, namun isinya 

adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah . pada akhirnya pada fase ketiga fiqh difahami 

file:///F:/File/Smt%202/Studi%20Hukum%20Islam/SHI%20isi%20Jadi.doc%23_ftn2
file:///F:/File/Smt%202/Studi%20Hukum%20Islam/SHI%20isi%20Jadi.doc%23_ftn3
file:///F:/File/Smt%202/Studi%20Hukum%20Islam/SHI%20isi%20Jadi.doc%23_ftn4
file:///F:/File/Smt%202/Studi%20Hukum%20Islam/SHI%20isi%20Jadi.doc%23_ftn5
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sebagai disiplin hukum  Islam. Kalau pada awalnya fiqh itu alat untuk memahami atau untuk 

mengkaji dalam fase tarkhir ini fiqh menjadi sosok objek kajian. Suatu disiplin yang dikaji 

tidak lagi alat apalagi suatu proses. Fiqh berarti hukum Islam atau ada pula yang menyebut 

sebagai hukum positif Islam, oleh karena adanya dominasi akal manusia dalam memahami 

wahyu.[8] 

Fiqh secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan 

membutuhkan pengerahan potensi akal. Sedangkan secara terminologi fiqh merupakan bagian 

dari syari’ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari’ah Islamiyah yang berkaitan 

dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (mukallaf) dan diambil dari 

dalil yang terinci. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin mengatakan fiqh adalah 

ilmu tentang hukum-hukum syar’I yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan 

dalil-dalil yang tafsili.[9] 

Penggunaan kata “syariah” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu 

menyangkut ketentuan yang bersifat syar’I, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. 

Kata “amaliah” yang terdapat dalam definisi diatas menjelaskan bahwa fiqh itu hanya 

menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian hal-hal yang 

bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau “aqidah” tidak termasuk dalam 

lingkungan fiqh dalam uraian ini. penggunaan kata “digali dan ditemukan” mengandung arti 

bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan 

tentang hukum. Fiqh itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal yang tdak dijelaskan 

oleh nash. 
Dari penjelasan diata dapat kita tarik benang merah, bahwa fiqh dan syariah memiliki 

hubungan yang erat. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik 

itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu 

sebagian terdapat secara tertulis dalam kitab-Nya yang disebut  syari’ah. Untuk mengetahui 

semua kehendak-Nya tentang amaliah manusia itu, harus ada pemahaman yang mendalam 

tentang syari’ah, sehingga amaliah syari’ah dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun 

dan bagaimanapun. Hasilnya itu dituangkan dalam ketentuan yang terinci. Ketentuan yang 

terinci tentang amaliah manusia mukalaf[10]  yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil 

pemahaman terhadap syari’ah itu disebut fiqh.[11] 

Di samping uraian di atas, dalam membahas fiqh sering ditemui pengertian hukum 

dalam pengertiannya menurut ilmu hukum (hukum sekuler), artinya fiqh juga memuat 

pembahasan beberapa ketentuan sanksi terhadap tindak criminal (jarimah), bagian-bagian 

hukum waris (mawaris), hukum perkawinan (munakahat), hukum perdagangan, hukum pidana 

(jinayah) dan lain-lain. Meskipun matan fiqh tersebut dalam beberapa hal masih tampak 

sederhana, namun sudah bisa dikatakan cukup maju untuk masanya. Jadi kesederhanaan itu 

bukan lantaran ketinggalan jaman, namun sesuai dengan tuntutan waktu ketika pemikiran fiqh 

dihasilkan. 

Di pihak lain adanya anggapan atau pemikiran yang 

membuat sacral dan absolute terhadap pengertian hukum islam. Dalam hal ini tidak ada 

pemisahan antara hukum atau fiqh yang merupakan hasil ijtihad ulama dengan konsep syariah 

Allah yang identik dengan wahyu, yang memang bisa dikatakan sebagai hal 

yang absolute, retorika seperti inilah yang sering dijumpai di kalangan masyarakat. Seperti 

yang diungkapkan oleh Muhamad Muslihudin “Islamic law is diviney ordained syatem, the 
Will of Good to be established on earth. It is called Shari’ah or the rigt path, Qur’an and the 
sunnah (traditions of the Prophet) are its two primary and original sources. ( Hukum islam 

adalah system illahiyyah, kehendak Allah yang ditegakan di atas bumi. Hukum islam itu 

file:///F:/File/Smt%202/Studi%20Hukum%20Islam/SHI%20isi%20Jadi.doc%23_ftn8
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disebut syariah atau jalan yang benar. Qur’an dan sunnah Nabi merupakan dua sumber utama 

dan asli bagi hukum Islam tersebut. 

Menurut definisi Abu Hanifah fiqh adalah marifat al-nafs  malaha waman alaiha 
amalan. (mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perilaku seseorang). Konsep 

hak dan kewajiban adalah konsep etika. Sedangkan definisi yang sering diketahui adalah ilmu 

tentang  hukum-hukum atau etika agama syara untuk hal-hal yang berkaitan  dengan amaliyah 

perilaku manusia yang diwujudkan dengan landasan utama dari dalil-dalil syara yang 

rinci).  Bisa juga didefiniskan sebagai kumpulan hukum-hukum atau etika syara untuk hal-hal 

yang berkaitan dengan amaliyah perilaku manusia yang termasuk dengan landasan utama dari 

dalil-dalil syara yang rinci.[12] 

 

Pencabangan Fiqh 

Fiqh atau hokum Islam mempunyai cakupan yang sangat luas, seluas aspek perilaku 

menusia dengan segala macam jenisnya. Dalam pembagian klasik fiqh meliputi empat 

kelompok a. ibadah b. muamalat. . munakahat; d. jinayat. 

Keempat kelompok ini juga memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga hal-hal yang 

berkaitan dengan Negara dan politik juga tidak terlewatkan menjadi obyek pembahasan dalam 

buku fiqh. Dengan kata lain, dari kandungan yang ada dalam buku-buku fiqh, sasaran kajian 

fiqh meliputi banyak hal yang kemudian tidak jarang mempunyai nama sendiri.[13] 

Kemudian muncul istilah fiqh politik (fiqh siyasah ) dan fiqih-fiqih lainnya. Fiqh 
siyasah sebenarnya tidak sekedar diterjemahkan sebagai ilmu tata Negara dalam Islam, namun 

disejajarkan dengan ilmu politik islam atau Islamic Poltical Thought dan seterusnya sehingga 

istilah-istilah tersebut menampakkan ciri fiqh yang berupa exersice pemikiran yang tidak 

berhenti dan tetap berkelanjutan, tidak malah didominasi oleh ciri fiqh yang sarat dengan nilai 

ibadah yang berkonsekwensi mandeg. Selanjutnya ketka beribicara mengenai hukum pidana 

maka sudah memakai bahasa hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum. Hal yang 

samapun juga berlaku bagi cabang fiqh yang lainnya yang sudah muncul atau yang belum 

muncul, seperti fiqh ekonomi, fiqh perdagangan, fiqh keluarga,  fiqh lingkungan, fiqh 

perbankan dan lainnya. 

Apabila hal ini bisa dikenal  maka disini tidak hanya bicara mengenai hukum, namun 

hukum Islam yang menjadi ruhnya pada dasarnya berarti etika atau ruh islam, 

tidak diskursus hukum dalam ilmu  hukum atau perundang-undangan. Dengan demikian 

maka metode induktif harus bisa dipakai dengan leluasa  sambil mengakui deduktif dan 

bahkan landasan wahyu yang dalam banyak sisi bisa dilihat sebagai metafisika. Ini proyek 

besar, dimana mengerjakannya harus menguasai pula ilmu-ilmu sosial dan humaniora modern. 

Dari uraian tersebut diatas, ada dua hal yang bisa dikemukakan yaitu : 

Pertama :  Cakupan fiqh baik dalam pengertiannya yang bercabang-cabang tadi 

maupun masih dalam pengertian hukum Islam, adalah sangat luas, seluas perilaku manusia. 

Sehingga kasus-kasus baru yang sedang dan akan bermunculan akan selalu menuntut jawaban 

dari fiqh atau hukum islam. 

Kedua  :   agar selalu tetap eksis hukum islam harus mampu memberi jawaban dengan 

cepat terhadap tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disatu sisi jawaban itu harus cepat 

dan tepat., untuk itu diperlukan pemikir yang mumpuni, dari sisi lain spesialisasi cabang-

cabang fiqh perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan tehnologi 

yang ada.[14] 

 

 

2.    Pengertian Syariah 
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Syariat menurut bahasa ialah : tempat yang didatangi atau dituju oleh manusia dan 

hewan guna meminum air. Menurut istilah ialah : hukum-hukum dan  aturan yang Allah 

syariatkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Disini kami 

maksudkan makna secara yang istilah yaitu  syari’at tertuju kepada hukum yang didatangkan 

al-qur’an dan rasulnya, kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum hukum yang tidak 

datang mengenai urusannya sesuatu nash dari al-qur’an atau as-sunnah. Kemudian hukum 

yang diistimbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum 

dengan perantaraan qiyas, karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil.[15] 

Tasyri ialah lafadl yang diambil dari kata syari’at yang diantara maknanya dalam 

pandangan orang Arab ialah; jalan yang lurus dan yang dipergunakan oleh ahli fikih islam 

untuk nama bagi hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya dan dituangkan dengan 

perantaraan rasul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keimanan baik hukum-hukum 

itu berkaitan dengan perbuatan ataupun dengan aqidah maupun dengan akhlak budi pekerti. 

dan dinamakan dengan makna ini dipetik kalimat tasyri yang berarti menciptakan undang-

undang dan membuat qaidah-qaidah Nya, maka tasyri menurut pengertian ini ialah membuat 

undang-undang baik undang-undang itu datang dari agama dan dinamakan tasyri samawi atau 

pun dari perbuatan manusia dan pikiran mereka dinamakan tasyri wadl’i.[16] 

Syari’ah  adalah norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, 

hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan 

benda dan alam lingkungan hidupnya. Yang berupa (a) kaidah ibadah,  mengatur cara dan 

upacara hubungan langsung manusia dengan Allah, (b) kaidah muammalah, yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.  

Kaidah ibadah sifatnya tertutup, berlaku asas bahwa, semua perbuatan ibadah dilarang 

dilakukan, kecuali kalau perbuatan itu telah ditetapkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul-

Nya. Dilapangan ibadah tidak ada pembaharuan (bid’ah). 

Kaidah muamalah(t) pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam al-Qur’an dan Sunnah 

Rasul (Nabi Muhammad). Perinciannya terbuka bagi akal manusia untuk berijtihad. 

Contoh, kaidah yang membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, dalam. 

Q.S. an-Nisa (4) ayat3:   

 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang 

yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], 

Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

[265] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, 

tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 

[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun 

ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi 

Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.[17] 

 

Dihubungkan dengan  Ayat 129. 

   

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), 

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu 

Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[18] 

file:///F:/File/Smt%202/Studi%20Hukum%20Islam/SHI%20isi%20Jadi.doc%23_ftn15
file:///F:/File/Smt%202/Studi%20Hukum%20Islam/SHI%20isi%20Jadi.doc%23_ftn16
file:///F:/File/Smt%202/Studi%20Hukum%20Islam/SHI%20isi%20Jadi.doc%23_ftn17
file:///F:/File/Smt%202/Studi%20Hukum%20Islam/SHI%20isi%20Jadi.doc%23_ftn18


19 
 
 Vol.16 No.58 JILFAI-UMI/3/2019 

 

 

Di Indonesia terlihat dalam Pasal. 3 dan 4 UU no. 1 Thn. 1974 tentang 

Perkawinan,  menentukan syarat-syarat yang  harus dipenuhi oleh seorang laki-laki kalau ia 

hendak beristri lebih dari seorang. 

Kaidah asal bidang muamalah adalah kebolehan (ja’iz atau ibahah). Dibidang 

muamalah dapat (boleh) dilakukan pembaharuan atau modernisasi, asal tidak bertentangan 

dgn. Ajaran Islam.[19] 

 

3.      Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum 

dapat diartikan sebagai seperangkat perturan tentang tingkah laku manusia yang diakui 
sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, 
berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata 

“islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah 
rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua 
yang beragama  islam.[20] 

Di dalam  kepustakaan hukum Islam berbahasa  inggris, Syari’at Islam diterjemahkan 

dengan Islamic Law, sedang Fikih Islam diterjemahkan dengan Islamic Jurispudence. Di 

dalam  bahasa  Indonesia, untuk syari’at Islam, sering, dipergunakan istilah hukum syari’at 

atau hukum syara’ untuk fikih Islam dipergunakan istilsh hukum fikih atau kadang-kadang 

Hukum Islam.[21] 

Bila artian sederhana tentang hukum islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh, 

maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud hukum islam itu adalah yang bernama fiqh dalam 

literatur islam yang berbahasa arab. 

Hukm dan Ahkam 

Menurut konsepsi hukum Islam, yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh 

Allah, hukum  (bahasa Arab: hukm, jamak: ahkam) itu tidak hanya mengatur hubungan 

manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan hubungan 

manusia dengan Tuhan (Allah), hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia 

dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar. 

Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan diatur oleh seperangkat ukuran 

tingkah laku yang disebut hukm, jamak: ahkam. 
Hukm adalah patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda. 

Dalam sistem hukum Islam ada lima (5) hukum atau kaidah yang digunakan sebagai Patokan 

mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah. Lima jenis kaidah 

tersebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan yang lima, yaitu: 

(1) ja’iz atau mubah atau ibahah, (2) sunnat, (3) makruh, 

(4) wajib,  dan   (5) haram.   Penggolongan hukum ini disebut juga hukum taklifi. 
Hukum taklifi yaitu norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung 

kewenangan terbuka yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

perbuatan, disebut ja’iz atau mubah. Hukum taklifi mengandung anjuran untuk dilakukan 

karena jelas manfaatnya (sunnat); mengandung kaidah yang seyogyanya tidak dilakukan 

karena jelas tidak berguna (makruh); mengandung perintah yang wajib dilakukan (fardhu atau 
wajib) ; mengandung larangan untuk dilakukan (haram). Hukum wadhi yaitu hukum yang 

mengandung sebab, syarat dan halangan terjadinya hukum. Halangan atau mani’.[22] 
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B.     PERBEDAAN FIQH, SYARIAT, DAN HUKUM ISLAM 

 

1.      Hukum Islam  sebenarnya tidak lain dari pada fiqh islam atau syariat Islam, yaitu koleksi 

daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan 

kebutuhan  masyarakat yang bersumber kepada al-Qur’an As-Sunnah dan Ijmak para 

sahabat dan tabi’in. 

2.      Syariat : Bawa syari’at, yang dimaksud adalah  wahyu Allah dan  sabda Rasulullah, 

merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib 

diikuti  oleh orang islam dasar-dasar hukum ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi 

Muhammad sebagai Rosul-Nya. 

3.      Fiqh artinya faham atau pengertian., dapat juga dirumuskan sebagai ilmu yang bertugas 

menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang 

terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-

kitab hadits, dan berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an 

dan Sunnah nabi Muhammad  untuk diterapkan pada  perbuatan manusia  yang  telah 

dewasa yang sehat akalnya  yang berkewajiban melaksanakan hukum islam. 

Karakter dan tantangannya, Hukum islam menekankan pada final goal, 
yaitu  mewujudkan kemaslahatan manusia. dan kemajuan umuat melalui proses siyasah 
syariyyah, dengan produk qanun atau perundang-undangan. 

Dalam membahas fiqh sering ditemui pengertian hukum dalam pengertiannya menurut 

ilmu hukum, artinya fiqh. tidak ada pemisahan antara hukum Islam  atau fiqh yang merupakan 

hasil ijtihad ulama dengan konsep syariah Allah. Karena norma-norma dasar yang terdapat di 

dalam al-Quran itu masih bersifat umum, perlu  dirinci lebih lanjut ke dalam  kaidah-

kaidah  lebih konkrit  agar dapat dilaksanakan dalam praktek. 

 

C.     PERSAMAAN FIQH, SYARIAT, DAN HUKUM ISLAM 

 

Setelah kita tahu perbedaan antara Fiqh, Syariat, dan Hukum Islam. Kita juga harus 

tahu bahwa diantara ketiganya ada satu persamaan yang mengaitkan antara ketiganya. 

Fiqh adalah aturan yang baru diterapkan pada zaman nabi Muhammad dan setelahnya, 

dan sebelumnya belum pernah ada istilah fiqh di masa nabi-nabi sebelumnya. Syariat adalah 

aturan Allah yang telah diterapkan sejak nabi terdahulu Adam, As. Hingga sekarang dan 

berlaku sangat umum. Sedangkan Hukum Islam adalah istilah dalam bahasa Indonesia dari 

Syariat dan Fiqh. Hukum Islam lebih ditekankan kepada analisis suatu peristiwa pada dasar 

hukum al-Qur’an dan as-Sunnah. 

            

 

III. KESIMPULAN 

 

Dari paparan diatas, dapat kita simpulkan bahwa Fiqh, Syariat, dan Hukum Islam, 

seyogyanya adalah satu pengertian yang sama. Hanya ada sedikit perbedaan pada penerapan 

dan pembagiannya. Ketiganya juga memiliki peran masing-masing dalam penerapannya di 

kehidupan manusia. 

Hukum Islam  sebenarnya tidak lain dari pada fiqh islam atau syariat Islam, yang 

diterapkan sesuai dengan kebutuhan  masyarakat yang bersumber kepada al-Qur’an As-

Sunnah dan Ijmak para sahabat dan tabi’in. 
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Syariat sendiri adalah  wahyu Allah dan  sabda Rasulullah, merupakan dasar-dasar 

hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti  oleh orang islam dasar-

dasar hukum ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rosul-Nya. 

Fiqh artinya faham atau pengertian, dapat juga diartikan sebagai ilmu yang bertugas 

menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan- ketentuan umum yang 

terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab 

hadits. 

Hukum islam menekankan pada final goal, yaitu  mewujudkan kemaslahatan 

manusia. dan kemajuan umuat melalui proses siyasah syariyyah, dengan produk qanun atau 

perundang-undangan ; 

Dalam membahas fiqh sering ditemui pengertian hukum dalam pengertiannya 

menurut ilmu hukum, artinya fiqh. tidak ada pemisahan antara hokum Islam  atau fiqh yang 

merupakan hasil ijtihad ulama dengan konsep syariah Allah. Karena norma-norma dasar yang 

terdapat di dalam AL Quran itu masih bersifat umum, perlu  dirinci lebih lanjut ke 

dalam  kaidah-kaidah  lebih konkrit  agar dapat dilaksanakan dalam praktek. 
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(Tinjauan Hakikat, Tujuan dan Landasan) 
 

Drs. Hj. St. Samsudduha, MA 

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar 
 

Abstrak 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan 

siswa untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan, 

pengajaran yang ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan akhir 

pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian Muslim yaitu kepribadian yang seluruh 

aspek-aspek merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam.  

Landasan pendidikan Islam mengacu pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Qur’an 

adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa arab guna 

menjelaskan jalan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia (rahmatan lil 
‘alamin), baik di dunia maupun di akhirat. As-Sunnah atau  hadits merupakan landasan 

pendidikan Islam kedua setelah al-Qur’an, karena Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-

dasar pendidikan Islam semenjak beliau diangkat menjadi utusan Allah. Ijtihad sebagai 

landasan pendidikan dasar pendidikan Islam, yang dimaksud adalah usaha-usaha pemahaman 

yang sangat serius dari kaum muslimin terhadap Al-Qur’an dan As-sunnah sehingga 

memunculkan kreatifitas yang cemerlang dibidang pendidikan Islam. 

 

A. Pendahuluan 

 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

memanusiakan manusia. Ihsan1 mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha manusia 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun 

rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Atau dengan 

kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa yang 

dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) 

yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan 

pendidikannya. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha 

sadar yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mengajarkan nilai-nilai 

keislaman sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam 

juga sebagai proses menyampaikan informasi islami untuk membentuk insan yang beriman 

dan bertakwa agar manusia menyadari kedudukannya sebagai hamba Allah. 

Pendidikan agama Islam secara natural merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim 

sejak dalam kandungan, kelahiran, hingga meninggal. Keberlangsungan proses 

transformasinya berlangsung seumur hidup hingga ke liang lahad. Pemahaman sederhana 

tentang pendidikan agama Islam merupakan usaha membina aspek rohania dan jasmina yang 

berlangsung secara bertahap. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pendidikan agama 

Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing 

sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama (insan kamil) 

berdasarkan nilai-nilai etika islam dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah 

 
1 Fuad Fuad. Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hl. 1. 
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Swt dan sesama manusia dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Dengan demikian, 

memahami konsep pendidikan agama Islam merupakan hal penting dan mendasar bagi 

seseorang selain bermanfaat bagi pengetahuan juga dapat menjadi pegangan dalam usaha 

mengimplementasikan pendidikan agama Islam di tengah masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka rumusan masalah penulisan ini adalah 

“Bagaimana gambaran hakikat, tujuan dan Pendidikan agama Islam? 

 

C. Pembahasan 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan secara umum dapat pahami sebagai usaha pembentukan kepribadian secara 

bertahap. Pendidikan tentu memiki tujuan dan sasaran pencerahan. Konsep pendidikan dalam 

Islam, Halim mengemukakan bahwa untuk menandai makna atau konsep pendididkan islam 

umumnya mengacu kepada term al-tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib. Dari ketiga istilah 

tersebut term yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term al-
tarbiyah. Sedangkan term al-ta’dib dan al-ta’lim jarang digunakan.2 Penafsiran terhadap 

penggunaan ketiga kata tersebut penulis uraikan, sebagai berikut. 

 

a. Istilah Al-Tarbiyah 
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 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.3 
Mujib dan Mudjakkir mengemukakan bahwa 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.4  Beberapa pengertian tersebut sejalan dengan firman Allah dalam 

Al-Qur’an, sebagai berikut. 

                             

Terjemahannya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"5 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lafadz “tarbiyah” dalam 

Alquran dimaksudkan sebagai proses pendidikan. Namun makna pendidikan (tarbiyah) dalam 

 
2 Abdul Halim, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoris dan Praktis (Jakarta: 

Ciputat Pers, 2002) , h. 25 
3 Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar Ke Arah Ilmu Pendidikan 

Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 42. 
4 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 13. 
5 QS. Al-Isra’ /17:24 
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Alquran tidak terbatas pada aspek kognitif berupa pengetahuan untuk selalu berbuat baik 

kepada orang tua akan tetapi pendidikan juga meliputi aspek afektif yang direalisasikan 

sebagai apresiasi atau sikap respek terhadap keduanya dengan cara menghormati mereka. 

Lebih dari itu konsep tarbiyah bisa juga sebagai tindakan untuk berbakti bahkan sampai 

kepedulian untuk mendoakannya supaya mereka mendapatkan rahmat dari Allah yang maha 

kuasa. Pada ayat kedua dikatakan bahwa pendidikan itu ialah mengasuh. Selain mendidik, 

mengasuh juga hendak memberikan perlindungan dan rasa aman. Jadi term tarbiyah dalam 

Alquran tidak sekedar merupakan upaya pendidikan pada umumnya term itu menembus aspek 

etika religius. 

 

b. Istilah Al-Ta’lim 
Al-Ta’lim secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses pengajaran.  Istilah “ta’lim” 

berasal dari kata” علم “ yang berarti mengajarkan, memberikan, atau menstransfer pengertian, 

pengetahuan, maupun keterampilan.6 Rahman mengemukakan bahwa Al-Ta'lim merupakan 

kata benda buatan (mashdar) yang berasal dari akar kata 'allama. Istilah tarbiyah 

diterjemahkan dengan pendidikan, sedangkan ta'lim diterjemahkan dengan pengajaran.7 

Makna pendidikan yang terkandung dalam istilah Al-Ta’lim lebih luas karena  terdapat 

proses pembelajaran secara terus menerus sejak manusia lahir sampai menutup usia, fungsi 

pendengaran, Allah surat An Nahl: 78, sebagai berikut. 

                                   

      

 

Terjemahannya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur.8 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ta’lim/’allama dalam Alquran 

ditujukan sebagai proses pengajaran, pemberian informasi dan pengetahuan kepada peserta 

didik. Proses ini dimulai sejak bayi, anak-anak, remaja, maupun setelah dewasa. 

 

c. Istilah Al-Ta’dib 
Makna pendidikan Islam juga terkandung dalam istolah Al-Ta’dib. Munardji 

mengemukakan bahwa istilah ta’dib berasal dari akar kata addaba, yuaddibu, ta’diiban yang 

mempunyai arti antara lain: membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, sopan santun, 

dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba yang merupakan asal kata dari 

ta’dib disebut juga muallim, yang merupakan sebutan orang yang mendidik dan mengajar anak 

yang sedang tumbuh dan berkembang.9  

Menurut Naquib al Attas, adaba mengandung pengertian pengenalan dan pengakuan 

tentang hakekat bahwa pengaturan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan 

derajat tingkatannya, serta tempat seseosrang yang tepat dalam hubunganya dengan hakekat 

 
6 Abi al Fadhl Jamal al Din M. Ibn Mandzur al Afriki, Lisan al Arab Jilid II, op.cit., hal. 419 
7 Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Alquran (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2001), h. 60 
8 Q.S An Nahl: 78 
9 Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h.4-5 
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(sesuatu) menurut kapasitas dan potensi jasmani, intelektual, maupun rohani seseorang. 

Pengenalan berarti menemukan tempat yang tepat sehubungan dengan yang di kenali, 

sedangkan pengakuan berarti tindakan (amal) yang lahir sebagai akibat dari penemuan tempat 

yang tepat dari apa yang dikenali tersebut.10 Sabda Rasulullah Saw, sebagaimana hadis 

berikut. 

 

 

 

 

 

Terjemahannya: Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw bersabda: Muliakanlah anak-

anakmu dan baguskanlah akhlak mereka. 

 

Dengan demikian, pengertian ta’dib menurut Naquib al Attas merupakan sebuah proses 

disiplin tubuh, jiwa, dan ruh terhadap pengenalan dan pengakuan secara berangsur dalam diri 

manusia yang pada akhirnya dapat membimbingnya kearah pengenalan dan pengakuan tempat 

Tuhan yang tepat dalam dirinya. Apabila mengacu pada definisi pendidikan secara luas 

sebagaimana dikemukakan Ahmad Tafsir, yakni pengembangan pribadi dalam seluruh 

aspeknya (jasmani, akal, dan hati), maka pengertian pendidikan dalam Islam ekuivalen dengan 

pengertian tarbiyah dalam konsep Abdurrahman an-Nahlawi, atau ta’lim dalam konsep Abdul 

Fatah Jalal maupun ta’dib dalam konsep M. al- Naquib al-Attas. 

 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan, selain dimaknai sebagai sebuah aktivitas, dapat juga di pandang sebagai 

sebuah sistem. Pendidikan sebagai sebuah system, tidak lain merupakan suatu totalitas 

fungsional yang terarah pada satu tujuan. Setiap sub sistem yang ada dalam sistem, tersusun 

dan tak dapat dipisahkan dari rangkaian unsur-unsur (komponen-komponenya) yang 

berhubungan secara dinamis dalam satu kesatuan.11 

Sebagai sebuah sistem, pendidikan merpakan satu kesatuan antara berbagai komponennya. 

Hery Noer Aly mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah orientasi yang dipilih oleh 

pendidik dalam membimbing dan mengarahkan anak didiknya.12 Tujuan mempunyai nilai 

penting dalam setiap kegiatan interaksi edukatif, sebab tujuan dapat memberikan arah yang 

jelas dan pasti kemana kegiatan pendidikan akan dibawa oleh seorang pendidik.13 

Sebagai pihak berkepentingan dalam mengarahkan proses pendidikan, tujuan pendidikan 

biasanya ditentukan oleh pendidik sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam 

hidupnya. Dengan kata lain, tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan hidup si 

pendidik. Oleh karena itu, apabila dalam proses pendidikan terlihat adanya perbedaan tujuan, 

maka hal tersebut disebabkan oleh tujuan hidup masing-masing pendidik. 

Menurut H. M. Said, tujuan pendidikan melaksanakan tiga fungsi penting yang semuanya 

bersifat normatif, yaitu sebagai berikut. 

a. Tujuan pendidikan memberikan arah pada proses yang bersifat edukatif. 

 
10 Syeh M. Al Naquib al Attas, Konsep Pendidikaan Dalam Islam, (terj. Haidar Bagir dari The 

Concept of Education of Islam), Bandung, Mizan, 1984, hal. 62 
11 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2000, hal. 22 
12 Hery Noer Aly, op.cit., hal. 54 
13 Syifudin Bakri Djamarah, op.cit., hal 17 
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b. Tujuan pendidikan tidak selalu memberikan arah pada pendidikan,tetapi harus 

mendorong atau memberikan motivasi sebaik mungkin. Jika dinilai, dihargai, dan diinginkan, 

maka tujuan adalah nilai. Oleh karena itu, tujuan pendidikan bukanlah menunjuk kepada 

sesuatu yang nyata, dan tujuan pendidikan merupakan garis finish dalam satu perlombaan 

yang hendak dicapai oleh para pesertanya pada proses pendidikan. 

c. Tujuan pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan pedoman atau menyediakan 

kriteria-kriteria dalam menilai proses pendidikan.14 

Ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan cara yang paling baik 

bagi seorang pendidik dalam menentukan tujuan pendidikan. Menurut para ahli pendidikan 

dalam menetapkan tujuan pendidikan dapat ditempuh dengan tiga pendekatan terpadu, 

sebagaimana yang dikemukaka oleh John S. Brubacher, yang dikutip oleh Djumransyah 

sebagai berikut. 

a. A history analysis of social institutions approach 

Pendekatan melalui analisis histori lembaga-lembaga sosial adalah suatu pendekatan yang 

berorientasi kepada realita yang sudah ada dan telah tumbuh sepanjang sejarah bangsa itu. 

Pandangan hidup, kenyataan hidup, tata sosial, dan kebudayaan menjadi pusat orientasi yang 

akan diwarisi. 

b. A sociological analysis of current life approach 

Pendekatan ini adalah pendekatan yang berdasarkan pada analisis tentang kehidupan yang 

aktual. Dengan pendekatan tersebut, dapat dilukiskan kenyataan kehidupan ini melalui 

analisis deskripstif tentang seluruh kehidupan masyarakat, baik aktifitas anak-anak, orang 

dewasa, dan motivasi mereka terhadap aktifitas tersebut, bahkan tentang minat dan tujuan 

aktifitas tersebut. 

c. Normative philoshopy approach 

Pendekatan ini melalui pendekatan nilai-nilai filsafat normatif, seperti filsafat negara dan 

moral. Proses pendidikan, pada dasarnya melestarikan kebudayaan dan mewariskan nilai-nilai 

yang hidup sebagai pandangan hidup dan filsafat hidup sebagai eksistensi bangsa dengan 

kebudayaan.15 

Terdapat bermacam nilai yang bisa dijadikan acuan dalam mentapkan tujuan pendidikan. 

Ada nilai material yang melihat keberadaan manusia dari segi materi, ada pula nilai sosial, 

intelektual, estetis, etis, maupun nilai religius yang menghubungkan manusia dengan 

penciptanya. Menurut pendapat Omar Muhammad al Toumy al Syaibani, di antara nilai-nilai 

tersebut yang menempati tingkatan tertinggi adalah nilai etis dan nilai religius. Dua nilai 

inilah yang menjadi acuan bagi nilai-nilai teringgi yang diyakininya.16 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, nilai tertinggi 

berhubungan dengan keimanan kepada Allah Swt. sebagai al-Matsal al-A’la (norma tertinggi). 

Keimanan inilah yang membuat setiap muslim meyakini akan ke-Esaan Allah Swt.dan 

membuatnya sadar bahwa dirinya hanyalah bagian terkecil dari kesatuan kosmos-Nya yang 

serba teratur dan saling berpengaruh. Dengan keyakinan ini, maka segala perasaan, pikiran, 

perkataan, dan perbuatan seorang muslim akan selalu berorientasi hanya kepada Allah Swt. 

Semata dari pandangan hidup semacam inilah nilai-nilai kehidupan seorang muslim 

bersumber yang akan dirumuskannya dalam tujuan pendidikan ketika membimbing generasi 

penerusnya. 

 
14 HM. Said, Ilmu Pendidikan (Bandung: Alumni, 1989), h. 104, lihat juga. Hasan Langgulung, 

Asas-Asas Pendidikan Islam . h.13-17 
15 Djumransyah, Filsfat Pendidikan,, h.120-121 
16 Omar Muhammad al Toumy al Syaibani, Filsafat Pendidikan Islam (terj. Hasan Langgulung 

dari Filsafah al Tarbiyah al Islamiyah), Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hal. 405 
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Pendidikan dalam perspektif Islam pada dasarnya berupaya mengembangkan seluruh 

potensi peserta didik seoptimal mungkin, baik yang menyangkut aspek jasmaniah maupun 

rohaniah, akal dan akhlak. Dengan optimalisasi seluruh potensi yang dimilikinya, pendidikan 

Islam berupaya mengantarkan peserta didik kearah kedewasaan pribadi secara paripurna yaitu 

yang beriman dan berilmu pengetahuan.17Uhbiyati mengemukakan bahwa tujuan akhir 

pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian Muslim yaitu kepribadian yang seluruh 

aspek-aspek merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam.18 Aspek-aspek kepribadian itu 

dapat dikelompokkan kedalam tiga hal yaitu: 

a. Aspek kejasmanian, meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dari luar. 

b. Aspek kejiwaan meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat dari luar, 

misalnya: cara berpikir, sikap (berupa pendirian atau pandangan seseorang dalam menghadapi 

seseorang atau suatu hal) dan minat. 

c. Aspek-aspek kerohanian yang luhur meliputi aspek–aspek kejiwaan yang lebih abstrak 

yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Ini meliputi sistem nilai-nilai yang telah meresap 

didalam kepribadian yang mengarahkan dan memberi corak seluruh kepribadian individu. 

Bagi orang yang beragama, aspek ini bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Aspek-aspek 

inilah yang memberikan kualitas kepribadian keseluruhannya.19 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

uang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan atau pelatihan yang berlangsung di sekolah/kampus dan diluar 

sekolah/kampus (masyarakat) untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan 

peran secara tepat dalam berbagai lingkungan kehidupan, bentuk kegiatan pendidikan berupa 

pendidikan formal, non formal dan informal dalam praktiknya berupa bimbingan, pengajaran, 

dan atau latihan dengan orientasi pada pendidik dan peserta didik, sedangkan masa pendidikan 

berlangsung sepanjang hayat. 

 

3. Landasan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam memiliki beberapa landasan penting untuk diuraikan dalam 

pembahasan ini. Menurut Samsul Nizar yang telah dikutip oleh Ahmad Tantowi, membagi 

sumber atau dasar nilai yang dijadikan acuan dalam Pendidikan Islam menjadi tiga sumber, 

yakni Al-Qur’an, As-sunnah, dan Ijtihad, para ilmuan muslim yang berupaya merumuskan 

bentuk sistem pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan dinamika zaman, yang dasarnya 

belum ditemukan dalam kedua sumber utama tersebut.20 Landasan dasar pendidikan Islam 

utamanya terdiri atas 3 macam, Al- Qur’an, Al-Hadits dan Ijitihad : 

a. Al-Qur’an 
Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa 

arab guna menjelaskan jalan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia 

(rahmatan lil ‘alamin), baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Al-Qur’an merupakan petunjuk 

yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan 

bersifat universal.21 Sudah tidak diragukan lagi Al-Qur’an merupakan dasar atau pijakan 

 
17 Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta:Gaya Gramedia 

Pratama, 2001), h. vii 
18 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam. (Bandung: Pustaka Setia, 1996), h . 30 
19 Ibid., h.31 
20 Ahmad Tantowi, Pendidikan Islam Di Era Transformasi Global, (Semarang: PT Pustaka 

Rizki Putra Kerjasama Sekolah Tinggi Islam Kendal (STIK), 2009), hal. 14 
21 Ibid, Ahmad Tantowi, hal. 15 
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utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam karena Al-Qur’an merupakan petunjuk dan 

rahmat bagi semua alam.22 Firman-Nya dalam QS. An-Nahl : 89, sebagai berikut. 

 

                                       

                      

 

Terjemahannya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiaptiap umat 

seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) 

menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Quran) 

untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-

orang yang berserah diri”.23 

b. As-Sunnah 
Dijadikan sunnah sebagai dasar pendidikan Islam tidak lepas dari kenyataan bahwa banyak 

muatan-muatan hukum dalam Al- Qur’an yang masih belum dijabarkan secara rinci. Untuk 

itu keberadaan sunah nabi tidak lain adalah sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum yang 

telah ada dalam al-Qur’an, sekaligus sebagai pedoman bagi kemaslahatan hidup manusia 

dalam semua aspeknya.24  

Hadits merupakan landasan pendidikan Islam kedua setelah al-Qur’an, karena Rasulullah 

SAW telah meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam semenjak beliau diangkat menjadi 

utusan Allah. Misalkan beliau mengajarkan ajaran pendidikan Al-Qur’an yakni diperitahkan 

para sahabat untuk menghafalkan, membaca beserta mengamalkannya. Mendidik wudhu’, 

sholat, dzikir, do’a dan sebagainya. 

 

c. Ijtihad 
Ijtihad sebagai landasan pendidikan dasar pendidikan Islam, yang dimaksud adalah usaha-

usaha pemahaman yang sangat serius dari kaum muslimin terhadap Al-Qur’an dan As-sunnah 

sehingga memunculkan kreatifitas yang cemerlang dibidang pendidikan Islam. Atau bahkan, 

karena adanya tantangan zaman dan desakan kebutuhan sehingga melahirkan ide-ide 

fungsional yang gemilang.25  Ijtihad adalah mencurahkan/ memeras kekuatan fikiran untuk 

mencapai suatu maksud. Jika Ijtihad itu cocok dengan apa yang dikehendaki Allah, maka 

ijtihad itu disebut “ijtihad showab”, dan bila sebaliknya disebut “ijtihad khoto’”26 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahan di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Dengan 

demikian, pendidikan islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta 

didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam dan pendidikan Islam 

 
22 Abdurrohman Mas’ud, Paradigma Pendidikan Islam, Semarang, IAIN Walisongo Semarang 

dan Daftar Pustaka, 2001, hal. 38 
23 Departemen AgamaRI, Op.Cit, hal. 415 
24 Ahmad Tantowi, Op.Cit, hal. 17 
25 Ibid, Abdurrohman Mas’ud, hal. 38 
26 Moh. Adib Bisri, Tarjamah Fara’idul Bariyyah (Risalah Qawa’id Fiqh), Rembang, 1977, hal. 
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itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal 

perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun keperluan orang lain.  Tujuan akhir 

pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian Muslim yaitu kepribadian yang seluruh 

aspek-aspek merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam.  

Adapun landasan pendidikan Islam mengacu pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-

Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa arab guna 

menjelaskan jalan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia (rahmatan lil 
‘alamin), baik di dunia maupun di akhirat. As-Sunnah atau  hadits merupakan landasan 

pendidikan Islam kedua setelah al-Qur’an, karena Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-

dasar pendidikan Islam semenjak beliau diangkat menjadi utusan Allah. Ijtihad sebagai 

landasan pendidikan dasar pendidikan Islam, yang dimaksud adalah usaha-usaha pemahaman 

yang sangat serius dari kaum muslimin terhadap Al-Qur’an dan As-sunnah sehingga 

memunculkan kreatifitas yang cemerlang dibidang pendidikan Islam. 
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TUJUAN MANUSIA DAN FUNGSI LEMBAGA PENDIDIKAN  

 

Dra. Atika Achmad. M.Pd 

 

Abstrak  

Pendidikan mutlak harus ada pada manusia, karena Pendidikan merupakan hakikat 

hidup dan kehidupan. Manusia pada hakikatnya adalah mahluk Allah yang dibekali dengan 

berbagai kelebihan, di antaranya kemampuan berfikir, kemampuan berperasaan, kemampuan 

mencari kebenaran, dan kemampuan lainnya. Kemampuan kemampuan tersebuf tidak akan 

berkembang apabila manusia tidak mendapatkan pendidikan Sehingga pendidikan merupakan 

sarana untuk melaksanakan dan perwujudan tugas manusia sebagal utusan Allah di bumi ini. 

Pada hakikatnya pendidikan menjadi tanggung jaub bersama yakni keluarga, masyarakat, dun 

sekolah/ lembaga pendidikan. Keluarga sebagai lembaga pertama dun utama pendidikan, 

masyarakat sebagai tempat berkembangnya pendidikan, dan sekolah sebagai lembaga formal 

dalam pendidikan.  

Kata Kunci:  

 

A. Pendahuluan  

Pada dasarnya manusia dalam kehidupan ini mengemban amanah atau tugas-tugas 

kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepada manusia agar dipenuhi, dijaga, 

dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Al-Maraghi, ketika menafsirkan ayat “Innallaha 

ya’murukum an fu’addu al-amanaaati ila ahliha” (Q.S. Al-Nisa’58), beliau mengemukakan 

bahwa amanah tersebut ada bermacam-macam bentuknya, yaitu (1) amanah hamba terhadap 

Tuhannya, yakni sesuatu Yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia, yang berupa 

mengikuti Segala Perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta alat-alat 

potensiainya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan manfaat 

baginya dan dapat  

mendekatkan diri kepada Tuhannya Sehingga bila manusia melanggar, maka berarti dia 

berhianat kepada Tuhannya; (2) amanah hamba terhadap sesama manusia, yakni 

mengembalikan barang-barang titipan dan tidak mau menipu serta menjaga rahasia seseorang 

yang tidak pantas dipublikasikan (3) amanah manusia terhadap dirinya, yakni hal-hal yang 

lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan duniannya, tidak 

meakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, baik untuk kepentingan akhirat maupun 

dunianya, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan dirinya. 

Sedangkan Al-Raghib Al-’ASfahani, mengemukakan beberapa pengertian tentang 

amanah tersebut, yaita (1) kalimat tauhid; (2) adalah (menegakkan keadilan) (3) akal.  

Menurut beliau bahwa pengertian yang ketiga inilah yang benar karena dengan akal bisa 

mencapai ma’rifah tauhid, bisa terwujudkan keadilan dan mampu menjangkau  berbagai ilmu 

pengetahuan dan sebagainya, bahkan akal inilah yang membedakan manusia derigan mahluk 

lain. 

Dari  pendapat diatas, dapat dipahami bahwa tugas manusia yang merupakan amanah 

dari Allah, intinya ada dua macam, yaitu ‘abdullah (menyembah atau mengabdi kepada 

Allah), dan khalifah Allah, yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 

Tugas hidup manusia sebagai  abdullah merupakan realisasi dan mengembang amanah dalam 

arti memelihara tugas-tugas kewajiban dan Allah yang harus dipatuhi. Sedangkan khalifah 

Allah merupakan realisasi dan mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan, 

atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial (temasuk indra 
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dan akal) atau poterisi-poterisi dasar manusia, guna menegakkan keadilan, kemakmuran dan 

kebahagian hidup.  

Manusia adalah makhluk unik, artinya manusia dapat memperbaiki dirinya atau 

mengembangkan dirinya, dan manusia didalam perkembangannya berinteraksi dengan sesama 

manusia dan alam. Dengan adanya hubungan yang keaneragaman itu, maka manusia adalah 

multi dimensional, hal ini berbeda dengan binatang.  

Selain dari keberadaan manusia yang unik tersebut di atas, maka di dalam 

perkembangannya manusia menjalani proses memanusiakan atau  proses humanisasi. Proses 

humanisasi inilah disebut juga proses pendidikan. Dengan singkat manusia adalah makhluk 

yang sedang menjadi, artinya dia sedang menuju kepada suatu tujuan. 

Bertolak dari konsep manusia yang bersifat integral-holistik, maka sistem pendidikan 

Islam berorientasi ke[ada persoalan dunia dan ukhrawi sekaligus. Meskipun dalam prakteknya 

cukup banyak lembaga-lembaga pendidikan yang cenderung mementingkan kedua dimensi 

tersebut, bahkan ada cenderung pada dimensi keakhiratan semata daripada keduniawian. 

Menurut Mastuhu, cukup banyak lembaga pendidikan Islam mementingkan ukhrawi, hal ini 

terjadi karena kehidupan ukhrawi dipandang sebagai kehidupan yang sesungguhnya dan 

terakhir, sedangkan kehidupan dunia bersifat sementara, bukan kehidupan yang terakhir. 

Tentu saja system pendidikan Islam berbeda dengan konsep tabularasa dari Jhon Locke, 

karena system pendidikan Islam manusia memiliki potensi ayau daya yang ada dalam diri 

manusia. 

Berdasarkan dengan asumsi-asumsi di atas, maka masalah dalam kajian ini adalah: 

1. Bagaimana hakikat penciptaan manusia dalam pendidikan Islam? 

2. Bagaimana korelasi antara hakikat manusia dengan fungsi lembaga pendidikan? 

 

B. Hakikat Pendidikan Dalam Penciptaan Manusia 

Proses pendidikan merupakan rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dari proses 

penciptaan alam semesta  dalam kaitannya  dengan proses penciptaan manusia. Untuk 

memahami hakikat pendidikan Islam harus dipahami darii sumber pangkalnya, yaitu hakikat 

dar proses penciptaan alam an hubungannya dengan penciptaan manusia serta kehidupannya 

di muka bumi. 

Proses penciptaan alam semesta menurut ajaran Islam bersumber dan berpangkal pada 

Allah sebagai Al-Khaliq (Sang Pencipta), yang menciptakan alam semesta dengan segala 

isinya, termasuk manusia. Dengan demikian, Allah sebagai pencipta yang harus mengurus, 

mengatur, memperbaiki proses penciptaan alam semesta ini, dan menjadikannnya bertumbuh 

kembang secara dinamis sampai mencapai tujua penciptaannya. Fungsi mengurus dan tumbuh 

kembang disebut sebagai fungsi rububiyah Allah terhadap alam semesta, yang biasa diahami 

sebagai fungsi pendidikan. Jadi proses penciptaan alam semesta yang berlangsung secara 

evolusi tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan atau realisas fai fungsi rububiyah 

(kependidikan) Allah terhadap alam semesta ini. 

Sebagai pemuncak dan penyempurna dari proses penciptaan alam semesta yang 

berlangsung secara bertahap dan berangsur-angsur itu, Allah telah menciptakan manusia dan 

menjadikannya khalifah di muka bumi, dan manusia inipun dapat dididik untuk dapat 

mengelolah ala mini dengan baik. Untuk itu kajian selanjutnya, penulis mengetengahkan 

manusia sebagai khalifah di bumi dan manusia sebagai mahluk paedagogik. 

1. Manusia sebagai khalifah di bumi 

M. Quraish Shihab dalam bukunya membumikan Al-Qur’an, membahas mengenai 

konsep kekhalifaan ini, menurut hasil penelitian bahwa kata khalifah dalani Al-Qur’an 

dalam bentuk tunggal terulang dua kali yakni terdapat pada surah al-Baqarah ayat 30 
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dan Shad ayat 26. dan dalam bentuk plural (jamak) yaitu khalaif dan khulafa yang 

terulang sebanyak empat kali, tiga kali pada surab al-An’am 165, Yunus 14,73, dan 

Fathir 39, al-Araf ayat 69, 74, dan An-Namal ayat 8. Kata Khalifah diartikan sebagai 

“pengganti” karena yang menggantikan selalu datang atau datang sesudah yang 

digantikannya. 

Khalifah menurut arti dasarnya adalah pengganti, kuasa atau wakil. Dengan 

pengangkatannya menjadi khalifah di bumi ini mengandung pengertian bahwa pada 

hakikatnya kehidupan manusia dibumi ini mendapat tugas khusus dan Allah untuk 

menjadi “pengganti, wakil dan kuasa-Nya”. Dengan demikian status manusia sebagai 

khalifah mengandung peran sebagai pengemban/pelaksana fungsi penciptaan dan 

pertumbuhan serta perkembangan alam dengan segala isinya ini tetap berlangsung 

secara berkesinambungan dan mencapai tujuan penciptaannya. 

Dengan demikian, manusia diciptakan ke dunia dengan mengemban amanah Allah. 

Dalam melaksanakan amanah tersebut manusia dituntut untuk benar-benar 

menggunakan potensinya. Hal ini seakan dengan penjelasan Hasan Langgulung yang 

menyatakan bahwa manusia sebagai khalifah Allah tidak dapat memegang 

tanggungjawabnya sebagai khaliIah kecuali kalau ia diperlengkapi dengan potensi-

potensi yang membolehkan berbuat demikian, lebih lanjut mengatakan bahwa Al-

Qur’an menyatakan adanya beberapa ciri yang dmiliki oleh manusia untuk 

melaksanakan fungsi kekhalifaannya itu. Ciri yang dimaksud adalah dari fitrah yang 

baik sejak awal. 

Agar manusia mampu menjadi khalifah atau sebagai pengembang fungsi penciptaan 

dan rububiyah-Nya terhadap alam semesta, maka Allah telah menciptakan manusia 

dan menyiapkan serta member kelengkapan dan sarana yang diperlukan dengan sebaik-

baiknya. Allah telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia agar ia 

mampu melaksanakan fungsi dan tugas hidupnya sebagai khalifah tersebut sebaik-

baiknya. Proses penciptaan dan pemimbingan manusia agar mampu melaksanakan 

tugas kekhalifaan di bumi ini, disebut sebagai proses dan fungsi rububiyah Allah 

terhadap manusia. Dan inilah hakikat yang sebenarnya dan sekaligus merupakan 

sumber dari pendidikan menurut ajaran Islam. 

Tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi di antara lain menyangkut tugas 

mewujudkan kemakmuran di bumi serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan 

hidup di muka bumi ini dengan cara beriman dan beramal saleh, bekerja sama dengan 

menegakkan kebenaran dan kesabaran. 

Lebih jauh Muhaimin menulis, bahwa tugas-tugas kekhalifaan tersebut dikembangkan 

dalam bentuk tugas kekhalifaan terhadap diri sendiri, tugas kekhalifaan dalam 

lingkungan keluarga, tugas kekhalifaan dalam masyarakat, serta tugas kekhalifaan 

terhadap alam. Tugas kekhalifaan terhadap diri sendiri yakni: menuntut ilmu 

pengetahuan karena manusia adalah mahluk yang dapat mendidik dan dididik, ternyata 

disinilah hakikat pendidikan Islam menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu 

yang dapat menimbulkan bahaya, menghiasi diri dengan akhllak yang mulia. 

Tugas kekhalifaan dalam keluarga/rumah tangga mencakup membentuk rumah tangga 

yang sakinah dan mawadah wa rahmah/cinta kasih dengan jalan menyadari akan hak 

dan kewajibannya maka lahirlah nilai keadilan sebagai suami istri atau ayah dan ibu 

dalam keluarga. Tugas kekhalifaan dalam masyarakat yakni mewujudkan persatuan 

dan kesatuan umat, tolong menolong dalam halkebaikan serta menegakkan keadilan. 

Sedangkan tugas kekhalifaan terhadap alam menyangkut tugas-tugas membudayakan 

alam yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-
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karya bermanfaat bagi kemaslahatan hidup, dan mengalamkan budaya yakni budaya 

atau hasil karya manusia yang disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai 

merusak alam dan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia 

dan lingkungannya, serta mengIslamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap 

berkomitmen dengan nilai-nilai Islam sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala 

tenaga, cipta, rasa dan karsa, serta bakat manusiautnuk mencari dan menemukan 

kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat keagungan dan kebesaran ilahi. 

Dan keterangan tersebut dapat ditegaskan bahwa fungsi pendidikan dalam Islam, 

antara lain untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengemban 

amanah dan Allah yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi, baik sebagai 

‘abdullah (hambah Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan 

kehendak-Nya serta mengabdi kepada-Nya) maupun sebagai khalifah Allah di muka 

bumi, yang menyangkut pelaksanaan tugas kekhahfaan terhadap diri sendiri, dalam 

keluarga/ramah tangga, dalam masyarakat, dan tugas kekhalifaan terhadap alam.  

 

2. Manusia sebagai Makhluk Paedagogik  

Makhluk paedagogik adalah makhluk Allah yang dilahirkan dengan membawa potensi 

untuk dapat dididik dan dapat mendidik. Manusia memiliki potensi yang dapat dididik 

dan dapat mendidik sehingga mampu mengemban tugas kekhalifaannya di muka bumi. 

Ia dilengakpi dengan fitrah Allah berupa bentuk dan wadah yang dapat diisi dengan 

berbagai kecakapan dan keterampilan yang dapat berkembang sesuai dengan 

kedudukannya sebagai makhluk insan kamil. 

Allah memang menciptakan semua makhlukNya berdasarkan fitrahNya. Akan tetapi 

fitrah Allah untuk menusia disini diterjemahkan dengan potensi yang dapat dididik 

sekaligus dapat mendidik, memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu, jika 

potensi tersebut tidak dikembangkan niscaya ia akan kurang bermakna dalam 

kehidupannya.’° Oleh sebab itu perlu dikembangkan dan pengembangannya senantiasa 

dilakukan dalam usaha dan kegiatan pendidikan. khsususnya pendidikan Islam.  

Alat-alat potensial dan berbagai potensi dasar atau fitrah manusia tersebut harus 

ditumbuh kembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan 

sepanjang hayat. Manusia diberi kebebasan/kemerdekaan untuk berikhtiar 

mengembangkan alat-alat potensial dan potensi-potensi dasar atau fitrah manusia 

tersebut. Disamping itu, pertumbuhan dan perkembangan alat-alat potensial dan fitrah 

manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditas, lingkungan alam, dan 

geografis, lingkungan kultural, sejarah dan faktor-faktor temporal. 

Proses pengolahan Potensi-potensi yang dimiliki oleh mannusia tersebut merupakan 

salah satu tugas utama pendidikan Islam Yakni bimbingan untuk mengubah potensi-

potensi itu menjadi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Potensi tersebut sangat 

besar manfaat dan pengaruhnya dalam perkembangan serta kelanjutan hidup manusia. 

 

C. Korelasi Antara Hakikat Manusia Dengan Fungsi Lembaga Pendidikan 

Allah SWT telah menciptakan manusia di dunia ini kecuali bertugas pokok untuk 

rnenyembah Khalik-Nya, juga bertugas untuk mengelolah dan memanfaatkan kekayaan 

yang terdapat di bumi ini agar mereka dapat hidup sejahtera dan makmur lahir dan batin. 

Menurut Muzayyin Arifin, bahwa manusia diciptakan Allah selain menjadi hamba-Nya, 

juga menjadi penguasa (khalifah) di atas bumi. Selaku hamba dan khalifah, manusia telah 

diberi kelengkapan kemampuan jasmania (fisiologis) dan rohaniah (mental psikologis) 
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yang dikembangtumbuhkan seoptimal mungkin, sehingga menjadi alat yang berdaya guna 

dalam ikhtiar kemanusiaannya untuk melaksanakan tugas pokok kehidupannya didunia. 

Untuk mengembangkan atau menumbuhkan kemampuan dasar jasmaniah dan 

rohaniah tersebut, pendidikan merupakan (alat) yang menentukan sampai dimana titik 

optimal kemampuan-kemampuan tersebut dapat dicapai, karena manusia sebelum lahir 

telah membutuhkan pendidikan yang disebut pendidikan pranatal. Pendidikan pranatal 

merupakan tahap awal dan merupakan persiapan mendidik dalam rahim, pendidikan itu 

merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan anak selanjutnya. 

Proses pengembangan kemampuan manusia melalui Pendidkan tidaklah men jamin 

akan terbentuknya watak dan bakat seseorang untuk menjadi baik menurut kehendak 

pencipta-Nya mengingat Allahsendiri telah menggaris bahwa di dalam diri kecenderungan 

dua arah yaitu ke arah perbuaatan fasik (menyimpang dari perintah) dan ke arah 

ketakwaan (menaati perintah) seperti pernyataan Ali Syari’ati yang dikutip oleh Mastuhu, 

bahwa manusia dipahami sebagai zat theomorfis, yang berorientasi untuic menjadi pribadi 

yang bergerak di antara dua titik ekstrim yaitu “Allah-Setan”. 

Manusia adalah mshluk yang dilahirkan ke dunia, belum mengetahui apa-apa dia 

membutuhkan pendidikan. Dia adalah makhluk yang diistilahkan dengan Homo 
Educantum yakni makhluk yang dapat dididik dan sekaligus dapat mendidik. Hal yang 

demikian ini yang membedakan dengan makhluk lain. Dengan pendidikanlah manusia 

dapat mengenal siapa dirinya. Tanpa pendidikan manusia tidak akan dapat mengenal atau 

menjadi manusia yang sesungguhnya. 

Ahmad D. Marimba, memberikan definisi pendidikan yakni bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleb sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

siterdidik menuju kepribadian yang utama. Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa pemakaian 

istilah bimbingan atau pimpinan istilah ini dapat menunjukkan sifat hubungan dalam 

usaha-usaha pendidikan. Dalain istilah bimbingan atau pimpinan tersirat dua subjek yang 

berhubungan emosiomnal (anak dan pendidik) dan yang membimbing memiliki sifat yang 

lebih (pendidik) kepada yang kurang (siterdidik). 

Tinjauan pendidikan yang dikemukakan oleh Abmad D. Marimba di atas, menurut 

hemat penulis, hanyalah melihat pendidilcan secara unum. Oleh karena itu penulis juga 

mengetengahka.n pada pendidikan Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Syaibani 

bahwa pendidikan Islam adalah sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam 

kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan dalam alam 

sekitamya melalui proses pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.  

Tujuan pendidikan dengan tujuan penciptaan manusia mempunyai keterkaitan, 

karena dengan pendidikanlah mengantarkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya 

baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. 

Pendidikan Islam merupakn salah satu aspek dan ajaran Islam, karenanya tujuan 

pendidikan Islam lidak terlepas dan tujuan hidup manusia dalam Islam, yakni untuk 

menciptakan prihadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya, dan dapat 

mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat pendidikan Islam. 

Pendidikan mutlak harus ada pada manusia, karena merupakan hakikat hidup dan 

kehidupan. Manusia pada hakikatnya adalah mahluk Allah yang dibekali dengan berbagai 

kelebihan, antaranya kemampuan berfikir, kemampuan berperasaan, kemampuan mencari 

kebenaran dan kemampuan lainnya. Kemampuan tersebut tidak akan berkembang apabila 

manusia tidak mendapat pendidikan. Allah SWT dengan jelas memerintahkan kita untuk 

“IQRO’ dalani surat Al-Alaq yang merupakan kalamullah Pertama pada Rosulullah SAW. 

Iqro di sini tidak bisa diartilan secara semit Sebagai “bacalah”, tetapi dalam arti luas agar 
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manusia menggunakan dan mengembangkan kemampuan kemampuan yang telah Allah 

SWT berikan sebagai khalzfah fil ardl. Sehingga pendidikan untuk melaksanakan dan 

Perwujudan tugas manusia sebagai utusan Allah di bumi ini. 

Pada hakikainya pendidik menjadi tanggung jawab bersama yakni keluarga, 

masyarakat, dan sekolah/ lembaga pendidikan sebagai lembaga pertama dan utama 

pendidikan, masyarakat sebagai tempat berkembangnya pendidikan, dan sekolah sebagal 

lembaga formal daiam pendidikan. 

Pendidik keluarga (informal) sebagat peletak dasar pembentukan kepribadian 
anak. Keluarga yang menghadirkan anak di dunia, secara kodrat bertugas mendidik anak. 

Kebiasaan-kebiasaan yang ada di keluarga akan sangat membekas dalam diri individu 

setelah individu makin tumbuh berkembang. Hal ini adalah menjadi pendidikan primer 

bagi peserta dalam dalam pembentukan karakter dan kepribadian hal ini penulis fikir 

sesuai dengan konsep Al-Qur’an dalam masalah pendidikan dikeluarga yaitu menjaga 

keluarga kita dari hal-hal yang negatif. 

Pendidik nonformal, yang intinya diselenggarai bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau ingin 

melengkapi pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat yang 

berfungi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan  

pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 

professional. 

Selanjutnya pengaruh dari sekolah dan masyarakat yang ada tertanam dalam diri 

anak. Masyarakat merupakan tempat kedua bagi individu dalam berinteraksi. Karena 

keluarga terdapat dan berkumpul dalam suatu masyarakat secara sadar atau tidak keadaan 

masyarakat cukup memberi pengaruh kepada kepribadian seseorang. Kedudukan individu 

dalam masyarakat merupakan kondisi atau situasi yang tidak dapat dihindari karena 

individu juga merupakan makhluk sosial yang pasti membutuhkan manusia lain dalam 

hidupnya. 

Dengan terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka 

dipercayakan tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga 

pendidikan formal yaitu guru. Sekolah sebagai wahana pendidikan ini menjadi produsen 

penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Karenanya, sekolah 

perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Fungsi lembaga pendidikaan formal (sekolah), 

yaitu: (a) mengeimbangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik 

(b) spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran; (c) efisiensi. Pendidikan 

dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis, juga jumlah anak didik dalam 

jumlah besar akan memberikan efisiensi bagi pendidikan anak dan juga bagi orang tua; (d) 

sosialisasi yaitu proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu 

beradaptasi dengan masyarakat; (e) konservasi dan transmisi kultural, yaitu pemeliharaan 

warisan budaya. Dapat dilakukan dengan pencarian dan penyampaian budaya pada anak 

didik selaku generasi muda; (1) transisi dan rumah ke masyarakat. Sekolah menjadi tempat 

anak untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab anak sebagai persiapan untuk 

terjun ke masyarakat. 

Dengan demikian lembaga pendidikan formal dapat memberikan dalam 

melaksnakan pendidikan yaitu: (a) sekolah Melaksanakan tugas mendidik maupun 

mengajar anak, serta memperbaiki, memperluas tingkah laku si anak didik; (b) sekolah 

mendidik maupun mengajar anak didik menerima dan memiliki kebudayaan bangsa; (c) 

sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan 

kerja.  
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Sebagal sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam 

perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalan segala lini. Dalam hal mi lembaga 

pendidikan memiliki dua karakter secara umum. Pertama, melaksanakan peranan fungsi 

dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah system. Kedua mengenali indibidu yang 

berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan. 

 

D. Kesimpulan 

1. Manusia dan pendidikan (Islam) sebagal satu mata rantai yang tak putus dari awal 

kelahiran sampai wafat atau mulai dari Nabi Adam AS sampai dunia kiamat.. 

2. Hakikat pendidikan dalam penciptaan manusia dapat dimakna dengan dua indikator 

yakni: (a) jugas mewujudkan kemakmuran di bumi serta mewujudkan keselamatan dan 

kebahagian hidup di muka bumi ini, baik pada tugas kekhalifah pada dir sendiri, dalam 

keluarga/rumah tangga, dalam masyarakat dan tugas kekahlifaan terhadap alam. (b) 

manusia sebagai makhluk paedagogis, yakni manusia memiliki potensi yang dapat 

dididik dan dapat mendidik sehingga mampu mengemban tuigas kekhalifaannya di 

muka bumi, karena dengan pendidikan, potensi yang dimiliki oleh manusia dapat 

dikembangkan ke arah tujuan utama pendidikan (Islam) yaitu bimbingan untuk 

mengubah potensi-potensi itu menjadi pengetahuan sikap dan keterampilan. Potensi 

tersebut sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia.  

3. Korelasi antara hakikat manusia dengan fungsi lembaga  

pendidikan. Manusia pada hakikatnya adalah mahluk Allah yang dibekali dengan 

berbagai kelebihan, yakni kemampuan berfIkir, berperasaan, mencari kebenaran, dan 

kemampuan lainnya. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui 

proses pendidikan. Sehingga pendidikan merupakan sarana untuk melaksanakan dan 

perwujudan tugas manusia sebagai utusan khalifah di bumi ini. Setelah satu wadah 

proses pendidikan adalah lembaga pendidikan (sekolah), karena lembaga sekolah dapat 

memberikan dalam melaksanakan pendidikan yaitu: (a) sekolah melaksanakan tugas 

mendidik maupun mengajarkan anak, serta memperbaiki, memperluas tingkah laku 

anak didik; (b) sekolah mendidik maupun mengajar anak didik menerima dan memiliki 

kebudayaan bangsa; (c) sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan 

intelektual dan keterampilan kerja.  
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MENGUAK DAN MENAPAKI   AKSPANSI   PONDOK   PESANTEN 

Oleh : Abd. Wahid S 

 
Abstrak 

Lembaga pendidikan pesantren telah dikenal luas dikalangan  masyarakat Indonesia pra Islam. 

Dengan kata lain, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga 

mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous), lantaran lembaga yang merupakan 

pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu Budha. Sangat tepat para 

wali dan penganjur agama pada masa lampau memilih metode dakwah mereka melalui saluran 

pendidikan, bukan perang, sehingga proses islamisasi yang begitu sempurna di negeri ini 

hampir tidak ada yang  dilaksanakan dengan kekuatn militer, walau dengan begitu harus 

dibayar dengan toleransi dan kompromi yang tinggi. 

 

A. Pendahuluan  

Istilah Pondok Pesantren yang ditemukan dan sering digunakan untuk menunjuk jenis 

pendidikan Islam tradisional khas Indonesia, yang terkenal dengan sebutan pesantren ini. Di 

Jawa, termasuk Sunda dan Madura, umumnya digunakan istilah “pesantren” atau “pondok 

pesantren”.27 Di Aceh dikenal dengan istilah Dayah atau rangkang atau meunasah, sedang di 

Minangkabau disebut surau.28 Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata “santri” yang 

mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang menunjukkan tempat. Dengan demikian 

pesantren artinya “tempat para santri”.  Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap 

gabungan dari kata “santr” (manusia baik) dengan suku kata “tra” (suka menolong) sehingga 

kata pesantren dapat berarti “tempat pendidikan manusia baik-baik”. 

Menurut Abdurrahman Wahid, pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang 

umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya. Dalam kompleks itu berdiri beberapa buah 

bangunan : rumah kediaman pengasuh (di daerah berbahasa Jawa disebut kiai, di daerah 

berbahasa Sunda ajengan, dan di daerah berbahasa Madura nun atau bendara, di singkat ra); 
sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran diberikan (bahasa Arab madrasah, yang juga 

lebih sering mengandung konotasi sekolah); dan asrama tempat tinggal para siswa pesantren 

(santri).29 Secara historis, lembaga pesantren telah dikenal luas dikalangan  masyarakat 

Indonesia pra Islam. Dengan kata lain, pesantren seperti yang dikatakan Nurkholis Majid tidak 

hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia 

(indigenous), lantaran lembaga yang merupakan pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak 

masa kekuasaan Hindu Budha. Sangat tepat para wali dan penganjur agama pada masa lampau 

memilih metode dakwah mereka melalui saluran pendidikan, bukan perang, sehingga proses 

islamisasi yang begitu sempurna di negeri ini hampir tidak ada yang  dilaksanakan dengan 

kekuatn militer, walau dengan begitu harus dibayar dengan toleransi dan kompromi yang 

tinggi. 

 
27 Ali, Beberapa Persoalan Agama....., 15 
28 M. Dawan Raharjo, Pesantren dan Pembaharuan (Jakarta: LP3ES), 1985), 5. 
29 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren (Yogyakarta: Lkis, 

2001), 3. 
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Darban30 mengatakan bahwa daya hidup sebuah pesantren tampaknya bergantung 

pada besar kecilnya kapasitas kiai pendirinya dan kesadaran serta tangggung jawab 

keturunannya. Perkembangan dunia pesantren tersebut tidak lepas dari tuntutan kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan yang baik dan berkualitas. Tujuan didirikannya pesantren ialah 

untuk menciptakan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan agama yang tinggi serta 

akhalak al- karimah yang mapan, sebagai wujud dari antisipasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang memerlukan usaha dan pikiran keras supaya tidak 

mudah terpengaruh dengan budaya-budaya dan perkembangan baru yang dapat merusak 

generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. 

Menurut Ayurmardi Azra, ekspansi pesantren juga bisa dilihat dari pertumbuhan 

pesantren yang semula rural based institution menjadi lembaga pendidika urban. Lihatlah 

kemunculan sejumlah pesantren kota seperti di Jakarta, Bandung, Medan, Pekanbaru, 

Yogyakarta, Malang, Surabaya, Semarang, Makassar, atau wilayah sub-urban Jakarta, seperti 

Parung atau Cilangkap.31 

B. Ciri-Ciri Pondok  Pesantren  

Perbedaan jenis-jenis pondok pesantren di Jawa dapat dilihat dari segi ilmu yang 

diajarkan, jumlah santri, pola kepemimpinan atau perkembangan ilmu teknologi. Namun 

demikian, ada unsur-unsur pokok pesantren yang harus dimiliki setiap pondok pesantren.32 

Unsur-unsur pokok pesantren, yaitu kyai,. masjid, santri, pondok dan kitab Islam klasik (atau 

kitab kuning), adalah elemen unik yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan 

lembaga pendidikan lainnya. 

  Secara lebih detail, Mukti Ali33 menjelaskan cirri-ciri pesantren sebagai berikut : 

a. Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kyai. Hal ini dimungkinkan karena 

mereka tinggal dalam satu lingkungan pondok. 

b. Tunduknya santri kepada kyai. Para santri menganggap bahwa menentang kiai selain 

dianggap tidak sopan juga bertentangan dengan ajaran agama. 

c. Hidup hemat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam kehidupan pesantren. 

d. Semangat menolong diri sendiri amat terasa dan kentara di pesantren. Hal ini disebabkan 

santri mencuci pakaiannya sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri dan bahkan 

tidak sedikit mereka yang memasak makanannya sendiri. 

e. Tolong menolong dan semangat persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren. 

f. Pendidikan disiplin sangat ditekankan dalam kehidupan dilingkungan pondok pesantren. 

 
30 Darban, “Kiai dan Politik pada Zaman Kerajaan Islam”, dalam Majalah Pesantren, No. 

2/Vol. V. 1988., 34 
31 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Bari 

(Jakarta: Logos Wacana, 1999), 106 
32 Farid Hasyim, “Visi Pondok Pesantren dalam Pengembangan SDM: Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Tesis PPs , UMM Malang, 1998, 39 
33 Ali, Beberapa Persoalan Agama......, 19-20. 
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g. Berani menderita untuk mencapai sesuatu tujuan merupakan salah satu pendidikan yang 

diperoleh di pesantren. 

    Pesantren umumnya berasal dari pandangan adanya lembaga pendidikan tradisional dan 

modern. Menurut Sudjoko34 Tipologi pesantren terdiri atas empat pola, yaitu: Pola 1, hanya 

terdiri masjid dan rumah kyai; Pola II, terdiri dari atas masjid, rumah, dan pondok; Pola III, 

terdiri atas masjid, rumah kyai, pondok, dan madrasah; Pola V, terdiri atas masjid, rumah kyai, 

pondok, madrasah, dan universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga dan lain-lain. 

Nampaknya pondok pesantren yang mampu mempersiapkan santrinya memasuki persaingan 

dalam era globalisasi adalah pesantren pola III dan Pola IV. 

C. Tipologi Pesantren  

Tipologi pesantren  dikemukakan oleh Bunyamin35 dengan membagi tiga kategori, 

yaitu: Tipe A, terdiri dari: a. para santrinya bertempat tinggal dan belajar bersama kiai, b. 

Kurikulumnya terserah pada kiai, c. Cara memberikan pelajaran individual, dan d. Tidak 

menyelanggarakan madrasah. Tipe B, terdiri dari: a. Mempunyai madrasah untuk tempat 

belajar, b. Pengajaran dari kiai hanya aplikasi, c. Santri bertempat tinggal di pondok dam 

megikuti pelajaran agama dari kyai, di samping mendapat pelajaran agama dan umum di 

madrasah. Tipe C, terdiri: a. Pondok pesantren memiliki asrama, b. Para santri belajar di 

madrasah atau sekolah umum,  c. Fungsi kyai sebaagai pengawas dalam pembinaan mental. 

     Secara umum tipologi pesantren dapat dibagi atas dua jenis yaitu: (1) pesantren 

salafiah, dan (2) pesantren khalafiah. Kategori pesantren salafiah adalah yang dikategorikan 

sebagai pesantren yang hanya mengajarkan pengetahuan keagamaan dan madrasah, sedangkan 

pesantren khalafiah adalah yang dikategorikan sebagai pesantren modern yang selain 

mengajarkan pengetahuan keagamaan, madrasah, dan keterampilan praktis. 

     Keragaman dan keunikan pondok pesantren juga terdapat pada sistem 

pembelajaarannya. Hal ini terkait dengan kenyataaan, sejauh mana sebuah pondok pesantren 

tetap mempertahankan sisitem pembelajaran lama yang cenderung menggunakan pendekatan 

individual atau kelaompok dan sejauh mana pondok pesantren menyerap sistem pendidikan 

modern yang lebih mengedepankan klasikal. Dari berbagai tingkat konsistensi dengan sistem 

lama dan keterpengaruhan oleh sistem.  

D. Kesimpulan 

Tujuan utama pesantren adalah untuk menyiapkan calon lulusan yang hanya 

menguasai masalah agama semata. Rencana pelajaran (kurikulum) ditetapkan oleh kiai 

dengan merujuk kitab-kitab apa yang harus diperlajari. Penggunaan kitab dimulai dari jenis 

kitab yang rendah dalam satu disiplin ilmu keIslaman sampai pada tingkat yang tinggi. 

Kenaikan kelas atau tingkat ditandai dengan bergantinya kitab yang telah ditelaah setelah 

kitab-kitab sebelumnya selesai dipelajarinya. Ukuran kealiman seorang santri bukan dari 

banyaknya kitab yang dipelajari tetapi diukur dengan praktek mengajar sebagai guru mengaji, 

dapat memahami kitab-kitab yang sulit dan mengajarkan kepada santri-santri lainnya 

 
34 Sudjoko, et al. Pesantren ; Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falah dan Delapan 

Pesantren Lain Bogor (Jakarta: LP3ES, 1974), 47 
35 Bunyamin, Kajian tentang Makna Modernisasi Pesantren Terpadu, (Bandung: Tesis PPs 

IKIP Bandung, 1993), 38 
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Menurut Muhaimin,36 pandangan-pandangan tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa 

hakikat manusisa adalah sebagai ‘abd Allah yang senantiasa mengadakan hubungan vertikal 

dengan Allah guna mencapai kesalehan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Imam Zarkasih mengatakan, nilai-nilai yang dikembangkan di pondok pesantren 

adalah, yaitu : jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa kemandirian dan jiwa ukhuwah 

islamiyah. 
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Abstrak 

 Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait 

dengan pandangan al-Qur’an tentang makna ‘Ilm dan Ma’rifah dan perbedaan dari kedua 

istilah tersebut, serta menjelaskan fungsi ‘Ilm   dan Ma’rifah dalam kehidupan. Adapun yang 

melatarbelakangi penulisan ini adalah bahwasanya manusia dalam menjalani kehidupan, harus 

memiliki ilmu dan kearifan. Jika manusia hanya memiliki ilmu semata maka dikhawatirkan 

akan menjadi serigala yang dapat memangsa orang lain. Sedangkan manusia yang hanya 

memiliki kearifan dikhawatirkan akan seperti keong yang lamban dan selalu bersembunyi di 

dalam rumah kediamannya sendiri. Ilmu untuk membantu manusia menunaikan tugasnya 

sebagai pemimpin jagat raya (khalifah) di bumi dan marifah untuk membantu manusia 

menunaikan tugasnya sebagai hamba (‘abid). Karena untuk mencapai ketakwaan tidak 

mungkin didapati kecuali dengan ilmu dan ma’rifah. 

Key Word: ilmu; ma’rifah; al Quran 

 

A. PENDAHULUAN 

Wahyu Allah yang diturunkan kepada seluruh umat manusia melalui nabi Muhammad 

saw. untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan yang  mencakup berbagai aspek, 

termasuk aspek pengetahuan. Secara global pengetahuan manusia dapat diklasifikasikan ke 

dalam dua jenis, yaitu ilmu dan ma‘rifah.  Sebagian pakar mengidentifikasikan ‘ilm (ilmu) 

sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar atau logika disebut, dan ma’rifah 

sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin dan kontemplasi.37 Dalam dunia Islam, 

ilmu bermula dari keinginan untuk memahami wahyu yang terkandung dalam al-Qur’an dan 

bimbingan Nabi saw. mengenai wahyu tersebut. ‘Ilm sendiri dikenal sebagai sifat utama Allah 

swt.  

Dalam menjalani kehidupan, manusia harus memiliki keduanya, ilmu dan kearifan. 

Kalau manusia hanya memiliki ilmu semata maka dikhawatirkan akan menjadi serigala yang 

dapat memangsa orang lain. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kearifan dikhawatirkan 

akan seperti keong yang lamban dan selalu bersembunyi di dalam rumah kediamannya sendiri. 

Ilmu untuk membantu manusia menunaikan tugasnya sebagai pemimpin jagat raya (khalifah) 

di bumi dan marifah untuk membantu manusia menunaikan tugasnya sebagai hamba (‘abid). 

Pandangan al-Qur’an tentang ilmu dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis 

wahyu pertama yang diterima Nabi saw. yaitu surah al-‘Alaq ayat 1-5. Hal yang ditekankan 

sehubungan dengan kelima ayat tersebut antara lain bahwa ajaran Islam sejak awal 

meletakkan semangat keilmuan pada posisi yang amat penting. Banyaknya ayat al-Qur’an dan 

hadis Nabi saw. tentang ilmu antara lain memberi kesan bahwa tujuan utama hidup ini adalah 

memperoleh ilmu tersebut. Iqra’ merupakan simbol pengetahuan ilmu dan bi ismi Rabbik 

adalah simbol pengetahuan ma’rifah. Iqra’ tanpa bismi Rabbik sama dengan ilmu tanpa 

agama, dan bi ismi Rabbik tanpa iqra’ sama dengan agama tanpa pengetahuan. 

 
37Azyumardi Azra dkk., Ensiklopedia Islam, Jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 

161.  



44 
 
 Vol.16 No.58 JILFAI-UMI/3/2019 

 

 

Untuk mencapai ketakwaan tidak mungkin didapati kecuali dengan ilmu dan ma’rifah. 

Di samping itu, kemuliaan manusia yang dinilai dengan ketakwaannya, juga dinilai dengan 

sumber ketakwaannya tersebut, yaitu ilmu dan ma’rifat.Maka, betapa besar perhatian dan 

penekanan ajaran Islam terhadap nilai ilmu dan ma’rifat. 

Kata ilmu dalam al-Qur’an tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan ajaran agama 

dan alam akhirat, tetapi menyangkut pula masalah-masalah lain (dunia dan keduniaan).38 

Banyaknya ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai ilmu dan ma‘rifah menjadikan hal ini 

penting untuk dikaji. Fungsi al-Qur’an bukan hanya sebatas untuk dibaca, disamping itu ia 

berdialog dengan orang-orang yang berakal untuk berpikir tentang hal-hal yang mereka dengar 

dan mampu berdialog aktif serta berperan aktif dalam pembentukan pola pikir manusia.39  

      

B. PEMBAHASAN 

1. Pengertian Ilmu dan Ma’rifah 
Ilmu berasal dari bahasa Arab yang akar katanya terdiri dari huruf  م -ل -ع  yang 

bermakna dampak sesuatu yang dapat membedakan dari yang lain.40 Dengan demikian, ‘Ilm 
dari dalam kamus bahasa terkadang diartikan sebagai kejelasan, karena itu segala yang 

terbentuk dari akar katanya bermuara pada kejelasan, misalnya kata ‘alam  (bendera), ‘ulmat 
(bibir sumbing), a’la>m (gunung-gunung), ‘ala>mah (alamat) dan sebagainya. Penamaan benda-

benda tersebut dengan menggunakan kata yang berasal dari ‘ain-lam-mim disebabkan karena 

benda-benda tersebut memiliki kejelasan sehingga ia berbeda dari yang lain.      

Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam tentang ilmu. Al-

Mana>wi> mendefinisikan ilmu dengan sebuah keyakinan mantap dan kukuh yang sesuai dengan 

kenyataan.41 Golongan mutakallim sebagaimana yang dikutip Muin Salim memberikan 

pengertian bahwa ilmu itu adalah sifat yang dimiliki dan menyebabkan suatu objek menjadi 

nyata dan jelas. Sedangkan menurut istilah syara’ secara umum, ilmu adalah makrifat terhadap 

Allah swt., ayat-ayatnya, dan perbuatannya terhadap hamba dan ciptaan-Nya. Pengertian 

yang lain juga dikemukakan oleh kalangan saintis bahwa ilmu itu adalah himpunan 

pengetahuan secara sistematis tentang suatu bidang.42      

Sedangkan kata ma‘rifah juga merupakan bahasa Arab dalam bentuk mas}dar mim yang 

akar katanya terdiri dari huruf ف-ر-ع . Dalam Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, lafal tersebut 

memiliki dua makna dasar, yaitu sesuatu yang berurutan satu sama lain secara kontinyu atau 

sudah menjadi kebiasaan dan makna kedua adalah ketenangan dan kedamaian.43 Ibra>hi>m 

Mus}t}afa> mengatakan bahwa makna ma‘rifah adalah sesuatu yang dicapai dengan salah satu 

anggota indra.44     

 
38Cholidi, Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid I, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 

2007), h. 330.   

39Muhammad al-Gazali, al-Qur’an Kitab Zaman Kita (Penerj. Masykur Hakim, Cet. I; 

Bandung: Mizan, 2008 M). h. 36.    

40Abu> al-Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Maqa>yi<s al-Lugah, Juz. IV (Bairut: Ittiha>d al-
Kitab al-‘Arabi<, 1423 H/2002 M), h. 88.  

41Muh{ammad ‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, al-Tauqi>f ‘ala> Muhimma>t al-Ta‘a>ri>f (Cet. I; Beirut: 
Da>r al-Fikr, 1410 H.), h. 523.  

42Muin Salim, Tafsir: Pengkajian Ilmiah, Modul Pelatihan Tafsir al-Qur’an: Makassar, 2005.  

43Abu> al-Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, op.cit., Juz. IV, h. 229.   

44Ibra>hi>m Mus}tafa>, dkk., al-Mu‘jam al-Wasi>t}, Juz. II (t.t.: Majma‘ al-Lugah al-‘Arabiyah, 
t.th.), h. 95.  
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Secara terminologi, ulama memberikan beberapa definisi tentang ma‘rifah. Al-Jurja>ni> 

mengatakan bahwa ma‘rifah adalah mengetahui sesuatu sebagaimana mestinya yang 

sebelumnya tidak diketahui.45  

Definisi al-Jurja>ni> mengindikasikan perbedaan antara ‘ilm dan ma‘rifah di mana ‘ilm 

tidak mesti diawali ketidaktahuan sedangkan ma‘rifah diawali dengan ketidaktahuan/jahl. 
Oleh karena itu, menurut al-Jurja>ni>, Allah swt. tidak disebut ‘a>rif akan tetapi disebut ‘a>lim.  

Abu> Hila>l al-‘Askari> juga berusaha membedakan kedua kata tersebut dengan 

mengatakan bahwa ma’rifah lebih khusus dari pada ilmu, karena ma‘rifah merupakan 

pengetahuan terhadap sesuatu secara rinci dari yang lain, sementara ilmu berlaku pada 

pengetahuan secara global dan terinci.46 

Dalam al-Qur’an, lafal yang terambil dari kata ‘ilm dengan segala isytiqa>q/derivasinya 

digunakan sebanyak 854 kali47 yang dapat diklasifikasi berdasarkan wazannya. Berdasarkan 

penggunaan kata ‘ilm dan ma‘rifah dalam al-Qur’an diketahui bahwa Allah swt. jauh lebih 

sering menggunakan kata ‘ilm daripada ma‘rifah.  

 

2. Perbedaan Makna ‘Ilm dan Ma’rifah Menurut Pandangan al-Qur’an 
Untuk mengetahui perbedaan signifikan antara ‘Ilm dan Ma‘rifah ada baiknya merujuk 

kepada apa yang terdapat dalam al-Qur’an.   

Dalam QS. Yu>suf (12): 58 dikatakan: 

 (58َوَجاَء إِْخَوةُ يُوسَُف فََدَخلُوا َعلَْيِه فَعََرفَُهْم َوهُْم لَهُ ُمْنِكُروَن )

Terjemahnya: 

Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir} lalu mereka masuk ke (tempat) nya. Maka 

Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya.48 

Allah swt. menggunakan kata ‘arafa dalam ayat tersebut karena Yu>suf dan saudara-

saudaranya telah terjadi hubungan sebelumnya, sehingga dalam jiwa Yu>suf terjadi proses yang 

disebut mengenal melalui alat indranya, karena sebelumnya dalam dirinya sudah terdapat 

gambaran atau persepsi saudara-saudaranya. Gambaran atau persepsi yang ada dalam jiwa 

Yu>suf inilah yang disebut ma‘rifah.  

Namun kata ‘arafa dalam al-Qur’an tidak selamanya digunakan pada obyek yang 

konkrit tetapi juga yang abstrak, semisal pada QS. al-Baqarah (2): 89: 

ا َجاَءهُْم َما َعَرفُوا َكفَُروا ِ َعلَى اْلَكافِِريَن ) ....فَلَمَّ    (89بِِه فَلَْعنَةُ َّللاَّ

Terjemahnya: 

….maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar 

kepadanya. Maka la'nat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu.”49 

Pengetahuan ahl al-kita>b pada saat itu melalui ayat-ayat kauniyah ataupun bukti 

lainnya seperti yang diungkapkan dalam QS. Fus}s}ilat (41): 53.50 Oleh karena itu, ma‘rifah 

 
45‘Ali> ibn Muh{ammad ibn ‘Ali> al-Jurja>ni>, al-Ta‘ri>fa>t (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 

1405 H.), h. 283.  

46Abu> Hila>l al-‘Askari>, al-Furu>q al-Lugawiyah (Cet. I; Qum Musyarrafah: Muassasah al-Nasyr 
al-Isla>mi>, 2000), h. 500.  

47Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m 
(al_Qa>hirah: Mat}ba‘ah Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 1364 H.), h. 469-481.  

48Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (al-Madi>nah al-Munawwarah: Majma’ 
al-Malik Fahd, 1418 H.), h. 357.  

49Ibid., h. 25.  

50Adapun bunyi ayat QS. Fus}s}ilat: 53 adalah:  
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tidak terbatas pada persepsi dari obyek yang konkrit akan tetapi juga meliputi persepsi dari 

obyek yang abstrak, tetapi ‘arafa hanya pada pengetahuan pada zatnya saja dan bukan pada 

sifat atau keadaannya.  

Sedangkan kata ‘ilm dilihat dari segi objeknya memiliki dua makna. Pertama, ‘ilm 

bermakna idra>k h{aqi>qat al-syai’/mengetahui zat/diri sesuatu, seperti yang terungkap dalam 

QS. al-Anfa>l (8): 60: 

كُْم َوآ ِ َوَعُدوَّ ةٍ َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ ُ يَْعلَُمُهْم...َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ     َخِريَن ِمْن ُدونِِهْم ال تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ

Terjemahnya:  

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan 

dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu 

menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu 

tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.51 

Kata ‘ilm dalam ayat ini berkaitan langsung dengan zat yang akan diketahui, yaitu 

musuh-musuh yang tidak atau belum diketahui orangnya, bukan sifat atau ciri-cirinya,52 sebab 

sifat dan ciri-cirinya telah diketahui karena yang dimaksud mereka dalam ayat ini adalah 

orang-orang munafik, di mana ciri-cirinya telah diketahui oleh orang-orang mukmin. 

Makna kedua adalah al-h{ukm ‘ala> al-syai’ bi wuju>d syai’ huwa mauju>d 
lauh/menghukumi sesuatu dengan ada tidaknya hal lain padanya. Pengertian semacam ini 

terdapat dalam QS. al-Mumtah{anah (60): 10:  

ُ أَْعلَُم بِإِيَمانِِهنَّ فَإِْن َعِلْمتُُموهُنَّ ُمْؤمِ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  نَاٍت فاَل تَْرِجعُوهُنَّ إِلَى  إِذَا َجاَءكُُم اْلُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوهُنَّ َّللاَّ
 اْلكُفَّار.... 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-

perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih 

mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka 

(benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami 

mereka) orang-orang kafir.53  

Dalam ayat ini, tersurat sebuah pesan agar melakukan pengujian terhadap perempuan 

yang berhijrah dari Mekah meninggalkan suaminya yang musyrik dengan cara mencari tanda-

tanda atau indikasi-indikasi yang ada pada wanita-wanita tersebut sebagai bukti kebenaran 

imannya dalam berhijrah, bukan karena faktor-faktor duniaw dan sejenisnya.54 Oleh karena 

itu, ‘ilm dalam ayat ini berkaitan dengan keadaan sifat atau keadaan yang melekat pada 

wanita tersebut. Dengan demikian, ‘ilm dalam konteks ayat ini adalah menetapkan seorang 

wanita beriman atau belum. 

Muin Salim menambahkan bahwa ‘ilm yang menunjuk pada makna sosok tubuh atau 

diri seseorang menggunakan fi‘l muta‘ddi> li maf‘u<l wa>h{id (kata kerja yang membutuhkan satu 

 
َ ََلُْم أَنىهُ الَْ    ( 53قُّ أََوََلْ َيْكِف بِرَبِ َك أَنىُه َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيٌد ) َسُنرِيِهْم َآََيتَِنا ِف اْْلَفَاِق َوِف أَنْ ُفِسِهْم َحَّتى يَ ت ََبَّيى

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi 
dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah 
cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?”. Ibid., h. 781.  

51Ibid., h. 271.  

52Muh{ammad Rasyi>d ibn ‘Ali> Rid}a>, Tafsi>r al-Mana>r, Juz. X (Mesir: al-Hai’ah al-Mis}riyyah al-
‘A<mmah li al-Kita>b, 1990 M.), h. 55.  

53Departemen Agama RI, op.cit., h. 924.   

54Muh}ammad al-T{a>hir ibn ‘A<syu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz. XXVIII (Tu>nis: al-Da>r al-
Tu>nisiyyah, 1984 M.), h. 156.   
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obyek saja), sedangkan ‘ilm yang menunjuk pada makna mengetahui keadaan atau sifat 

biasanya menggunakan fi‘l muta‘ddi> li maf‘u<lain (kata kerja yang membutuhkan dua obyek).55 

Oleh karena itu, makna dalam contoh QS. al-Mumtah{anah (60): 10 menunjukkan adanya 

pengetahuan tentang hubungan antara dua konsep yaitu wanita dan iman.  

Di samping kedua makna ‘ilm di atas, makna lain dari ‘ilm adalah memahami atau 

menyadari. Hal tersebut sangat terlihat pada QS. al-Nisa>’ (4): 4356 tentang larangan mendekat 

shalat hingga mengetahui apa yang dikatakannya. Makna kata ‘alimtum dalam ayat tersebut 

diartikan sebagai memahami atau menyadari apa yang dikatakan, karena orang mabuk itu 

tidak memahami apa yang ia katakan.           

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘ilm dan ma‘rifah memiliki perbedaan 

yang signifikan yaitu ‘ilm dan ma‘rifah sekalipun secara etimologis dianggap kata yang 

mura>dif, namun sesungguhnya mempunyai perbedaan dalam hal pemakaian/konotasi. 

Ma‘rifah merupakan gambar dari obyek yang ditangkap oleh jiwa, baik diperoleh dengan 

indra/hissiyah atau dengan melalui perenungan. Sementara ‘ilm dari segi meterial adalah 

pengetahuan, baik dalam bentuk konsep (benda itu sendiri) maupun konsepsi (hubungan 

antarkonsep). 

Berdasarkan pengertian ‘ilm dan ma‘rifah di atas, hal lain yang perlu diungkapkan 

adalah taraf kebenarannya. Oleh karena itu, penting kiranya meneliti pamakaian kata ‘ilm dan 

ma‘rifah.  

Kata ‘ilm misalnya digunakan dalam bentuk al-ma‘rifah (menunjuk pada hal tertentu) 

lebih banyak ketimbang al-nakirah (menunjuk pada obyek umum). Penggunaan lafal yang al-
ma‘rifah seringkali berkonotasi pada ilmu dalam pengertian syara semisal QS. al-Baqarah (2): 

145.57 Sedangkan lafal yang al-nakirah seringkali berkonotasi pada ilmu secara umum, bukan 

‘ilm dalam makna syara semisal QS. al-Qas}as} (28): 7858 tentang pemberian harta benda karena 

ilmu yang dimilikinya.  

Lebih lanjut, dalam QS. al-Najm (53): 28-30 dinyatakan: 

ِ َشْيئًا )َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن يَ  (.... ذَِلَك َمْبلَغُُهْم ِمَن اْلِعْلِم إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم 28تَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ اَل يُْغنِي ِمَن اْلَحق 
  (30بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوهَُو أَْعلَُم بَِمِن اْهتََدى )

Terjemahnya: 

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain 

hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah 

sedikitpun terhadap kebenaran……Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.59 

Ayat di atas erat kaitannya dengan keimanan. Dengan demikian, ‘ilm dalam bentuk al-
nakirah pada ayat 28 terkait erat dengan keimanan, sehingga dapat dikatakan bahwa orang-

 
55Muin Salim, op.cit., h. 6.  

56Teks ayatnya:  َََي أَي َُّها الىِذيَن آَمُنوا ال تَ ْقرَبُوا الصى الَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى َحَّتى تَ ْعَلُموا َما تَ ُقولُون  (Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu 
ucapkan…”. 

57Teks ayatnya:  ََولَِئِن ات ىبَ ْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنىَك ِإًذا َلِمَن الظىاِلِمَّي (Dan Sesungguhnya jika kamu 
mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, Sesungguhnya kamu -kalau begitu- 
termasuk golongan orang-orang yang zalim) 

58Teks ayatnya: َا أُوتِ يُتهُ َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي  ,Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu) قَاَل ِإَّنى
karena ilmu yang ada padaku”). 

59Departemen Agama RI, op.cit., h. 873.   
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orang kafir tidak memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan keimanan. Apa yang 

mereka miliki hanyalah sangkaan belaka yang tidak membawa pada keyakinan yang benar dan 

sangkaan itulah puncak ilmu yang dimilikinya.  

Dengan demikian, ilmu yang dimiliki manusia dan bersumber dari Allah adalah ilmu 

yang kebenarannya bertaraf mutlak, sedangkan ilmu yang dimiliki manusia melalui upaya 

mereka sendiri tidak membawa kebenaran mutlak akan tetapi nisbi.     

Uraian-uraian di atas mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan kuantitas dan kualitas ilmu dalam al-Qur’an dengan filsafat, sains dan teknologi. 

Kuantitas ilmu dalam al-Qur’an mencakup ilmu yang diperoleh melalui wahyu dan yang 

diperoleh melalui upaya insaniyah, sedang ilmu dalam filasafat, sains dan teknologi 

membatasi diri pada upaya-upaya insaniyah semata. Secara kualitas, ilmu menurut al-Qur’an 

ada yang mencapai taraf kebenaran mutlak/100% sementara dalam filsafat, sains dan 

teknologi kebenaran yang dicapainya bersifat nisbi/relatif. 

3. Jenis Ilmu dan Ma‘rifah  dan Cara Memperolehnya 
a. Jenis ilmu dan ma’rifah 

Dalam pandangan al-Qur’an, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia 

unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Ini tercermin 

dari kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan al-Qur’an surah al-Baqarah (2): 31-32: 

( قَالُوا سُْبَحانََك اَل ِعْلَم لَنَا  31اَء كُلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَماَلئَِكِة فَقَاَل أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤاَلِء إِْن كُْنتُْم َصاِدقِيَن )َوَعلََّم آََدَم اْْلَْسمَ 
 (. 32إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَْنَت اْلعَِليُم اْلَحِكيُم )

Terjemahnya: 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian 

mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama 

benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: 

"Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan 

kepada kami; Sesungguhnya engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.60 

Manusia menurut al-Qur’an memiliki potensi untuk meraih ilmu dan 

mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu, terdapat beberapa ayat yang 

memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Berkali-

kali pula al-Qur’an menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang berpengetahuan. 

Pada dasarnya ilmu dapat dibagi berdasarkan sudut pandang yang digunakan, misalnya 

dari segi manfaat, ilmu dapat dibagi dalam dua bagian yaitu, ilmu naz}ari> dan ilmu ‘amali>. Ilmu 

naz}ari> adalah ilmu yang sudah cukup dengan mengetahuinya tanpa harus mengamalkannya, 

seperti mengetahui adanya makhluk hidup dalam sebuah genangan air, sedangakn ilmu ‘amali> 
yaitu ilmu yang tidak cukup hanya dengan mengetahuinya saja, tetapi harus diamalkan, 

seperti ilmu tentang ibadah.61 

Dari segi media yang digunakan, ilmu dapat dibagi dalam dua bagian,yaitu ilmu ‘aqli> 
dan ilmu sam‘i>. ilmu ‘aqli> adalah ilmu yang didapat melalui penelitian, seperti ilmu tentang 

adanya hubungan saling mempengaruhi di antara dua hal. Sedang ilmu sam‘i> yaitu ‘ilmu yang 

didapat melalui pendengaran tanpa penelitian.62     

  

b. Cara memperoleh ilmu dan ma’rifah 

 
60Departemen Agama RI, op.cit., h. 14.   

61Cholidi, op.cit., Juz. I, h. 329.   

62Ibid,.  
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Dalam al-Qur’an cara memperoleh ilmu adalah dua macam, yaitu ilmu ladunni> dan 

ilmu al-kasbi>. Ilmu ladunni>63 adalah ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia, seperti dalam 

QS. al-Kahfi (18): 65. 

 (   65فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلًما )

Terjemahnya: 

“Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah 

Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya 

ilmu dari sisi Kami”. 

Ayat di atas dengan tegas Allah mengatakan “َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلًما” al-Zuh}aili> mengatakan 

bahwa Allah mengajarkan kepada Khaid{ir ilmu tertentu secara langsung sehingga dia mampu 

melihat sebagian rahasia atau hal-hal yang gaib yang belum terjadi.64 Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Zamakhsyari> bahwa ilmu yang diajarkan kepada Khaidir adalah ilmu 

tertentu dari Allah berupa informasi mengenai hal-hal yang gaib.65 

Sedangkan ilmu al-Kasbi> adalah ilmu yang diperoleh karena usaha. Ayat-ayat tentang 

ilmu al-kasbi> jauh lebih banyak daripada yang berbicara tentang ilmu ladunni>.  
Di antara ayat yang mengungkapkan tentang ilmu al-kasbi> adalah ayat pertama turun, 

yaitu QS. al-‘Alaq (): 4  َِّذي َعلََّم بِاْلقَلَمِ ال  (Zat yang mengajarkan manusia dengan perantaraan 

qalam/polpen).  

Pembagian ilmu dalam dua bagian tersebut disebabkan karena dalam pandangan al-

Qur’an terdapat hal-hal yang ada tetapi tidak dapat diketahui melalui upaya manusia itu 

sendiri. Ada wujud yang tidak tampak bagi manusia. Hal tersebut berkali-kali diungkapkan 

Allah seperti dalam QS. al-H{a>qqah (69): 38-39: 

 (. 39( َوَما ال تُْبِصُروَن )38فاَل أُْقِسُم بَِما تُْبِصُروَن )
Terjemahnya: 

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan dengan apa yang tidak kamu 

lihat.66 

Dengan demikian, obyek ilmu meliputi meteri dan nonmateri, fenomena dan 

nonfenomena, bahkan ada wujud yang tidak dapat dilihat dan tidak diketahui, seperti dalam 

QS. al-Nah>l (16): 8. Tentang Allah menciptakan apa yang tidak diketahui manusia.  

Oleh Karena itu, cara dan sarana yang digunakan untuk meraih pengetahuan tidak  

hanya sebatas pada indra insa>niyah semata, melainkan membutuhkan hati atau juga melalui 

tazkiyat al-nafs dan usaha ilahiyah. Cara dan sarana tersebut ditegaskan dalam al-Qur’an QS. 

al-Nah{l (16): 78: 

َهاتِكُْم ال تَْعلَُموَن َشْيئًا َوَجعََل لَكُُم السَّْمَع َواْلْبَصاَر َواْلْفئَِدةَ  ُ أَْخَرَجكُْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ  ( 78 لَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن )َوَّللاَّ
Terjemahnya: 

 
63Ada dua istilah yang biasa digunakan terhadap ilmu yang diperoleh tanpa usaha. Terkadang 

ilmu tersebut dinamakan ‘ilm al-wahbi> dan terkang disebut ‘ilm al-ladunni>. Dalam al-Qur’an ada dua 
orang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Allah swt. yaitu Adam as. Sebagaimana dalam QS. 
al-Baqarah (2): 31 dan al-Khad}ir dalam QS. al-Kahfi (18): 65.  

64Wahbah ibn Mus{t}afa> al-Mara>gi>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-
Manhaj, Juz. XV (Cet. II; Damsyiq: Da>r al-Fikr al-Mu‘a>s}ir, 1418 H.), h. 294.  

65Abu al-Qa>sim Mahmu>d ibn ‘Amr al-Zamakhsyari>, al-Kasysya>f, Juz. III (Cet. I; Maktabah al-
‘Abi>ka>n, 1418 H,/1998 M.), h. 598.  

66Departemen Agama RI, op.cit., h. 970. 
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Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur.67 

Al-Qur’an dengan tegas mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan ilmu-Nya 

kepada orang-orang kafir, z}alim, fa>siq, man huwa ka>z\ibun kaffa>r (pembohong lagi amat inkar), 
musrifun kaz\z\a>b (pemboros lagi pembohong). Namun, meskipun sifat mereka demikian Allah 

tetap memberikan ilmu-Nya yang bersifat kasbi, tetapi yang mereka peroleh itu terbatas pada 

sebagian fenomena alam, bukan hakikat. Bukan pula yang berkaitan dengan realitas di luar 

alam materi, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ru>m (30): 6-7: 

 ( 7اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوهُْم َعِن اْْلَِخَرةِ هُْم َغافِلُوَن )( يَْعلَُموَن َظاِهًرا ِمَن  6...َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن )
Terjemahnya: 

“… tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir 

(saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.”     

Menurut al-Ra>zi>, untuk mendapatkan ilmu ladunni> maka usaha yang harus dilakukan 

adalah melakukan riya>d}ah / olah batin dan muja>hadah hingga menjadikan panca indra dan 

khayalan menjadi lemah, pada saat yang bersamaan akan muncul daya hati dan akal yang 

menyebabkan cahaya ilahi memenuhi alam akal dan pada akhirnya menghasilkan ma‘rifah dan 

ilmu tanpa melalui usaha pemikiran dan pengkajian.68  

Usaha riya>d}ah dan muja>hadah itulah yang diungkapkan dalam al-Qur’an QS. al-

Baqarah (2): 282 dengan bahasa ا هللاَواتَّقُو . Seseorang yang berusaha dengan taqwanya maka 

Allah kemudian menganugerahkan ilmunya tanpa usaha dan campur tangan manusia dengan 

ungkapan Allah ُ  sebab Allahlah yang memiliki ,(niscaya Allah mengajarkan kalian) َويُعَل ُِمكُُم َّللاَّ

otoritas atas segala ilmu   بِكُل ِ َشْيٍء َعِليم ُ   .(Allah Maha mengetahui segala sesuatu) َوَّللاَّ

Sementara dalam ilmu al-kasbi> ilmuan menggunakan berbagai metode untuk meraih 

pengetahuan, seperti antara lain scientific experiment (eksperimen ilmiah) atau kadang 

kadang juga disebut sebagai trial and error (coba-coba), observasi, dan tes-tes kemungkinan, 

atau dalam bahasa al-Qur’an dengan menggunakan sarana mata dan telinga dan qalam. 

Berbeda dengan dimensi firasat, intuisi, dan semacamnya dapat diraih melalui penyucian 

hati.69     

4. Fungsi Ilmu dan Ma’rifah  
Begitu pentingnya ilmu dan ma‘rifah bagi manusia, sehingga al-Qur’an menggunakan 

kedua kata tersebut hingga 925 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa ilmu dan ma‘rifah 

memiliki banyak fungsi. Di antara fungsi-fungsi ilmu dalam al-Qur’an adalah: 

a. Ilmu sebagai faktor dan pondasi iman 

Pondasi iman merupakan fungsi dasar ilmu dan ma‘rifah, karena ilmulah yang 

mengantarkan seseorang pada keimanan, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali> ‘Imra>n 

(3): 7: 

اِسُخوَن فِ   ( 7ي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آََمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب ِنَا َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُولُو اْْلَْلبَاِب )...َوالرَّ
Terjemahnya: 

 
67Ibid., h. 413.  

68Abu> ‘Abdilla>h Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Mafa>ti>h{ al-Gaib, Juz. X (al-Azhar: al-Mat}ba‘ah al-
Bahiyyah al-Mis{riyyah, t.th.), h. 231.   

69Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Cet. XVI; Bandung: Penerbit Mizan, 2005), h. 438.  
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“…Orang-orang yang dalam ilmunya berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya dari 

Tuhan kami. Dan tiada yang mengambil pelajaran kecuali orang yang berpikir.”70  

Menurut al-Ra>zi>, orang-orang yang dalam ilmunya jika ingin mengetahui hal-hal yang 

terperinci maka tentulah mereka memiliki iman, karena setiap orang yang mengetahui hal-hal 

yang terperinci harus beriman. Orang yang dalam ilmunya adalah orang yang menguasai dalil-

dalil qat’i> mengenai keberadaan Tuhan, mengetahui bahwa al-Qur’an adalah kalam Allah 

yang tidak berbicara tentang kebatilan.71    

       

b. Ilmu sebagai faktor ketakwaan 

Disamping sebagai pondasi keimanan, ilmu juga sebagai faktor ketakwaan. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 187: 

ُ آَيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن )  ( 187...َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ
Terjemahnya: 

“…demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka 

bertakwa.”72 

Kata takwa sendiri jika dilihat dari akar katanya bermakna menjaga diri dari segala 

yang membahayakan dan dapat pula bermakna taat. Secara terminologi kata takwa 

mengandung pengertian menjaga diri dari segala perbuatan dosa dengan meninggalkan apa 

yang dilarang oleh Allah swt. dan melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya.  Kalimat 

la‘allahum yattaqu>n menerangkan keadaan atau sifat-sifat yang harus dimiliki seseorang 

sehingga ia diharapkan dapat mencapai tingkat takwa.73 Maka salah satu keadaan atau sifat 

itu adalah dengan berilmu atau memiliki ilmu. Dengan ilmu yang dimiliki seseorang maka 

tentunya ia dapat membedakan mana yang diperintahkan dan mana hal-hal yang dilarang. 

Selain itu, terdapat firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi: 

ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليم  ) ُ َوَّللاَّ َ َويُعَل ُِمكُُم َّللاَّ    (282...َواتَّقُوا َّللاَّ
Terjemahnya: 

“…Bertakwalah kepada Allah, niscaya Dia mengajar kamu. Dan Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu.”  

Atas dasar itu semua, al-Qur’an memandang bahwa seseorang yang memiliki ilmu 

harus memiliki sifat dan ciri tertentu, antara lain adalah sifat khasyat (takut dan kagum kepada 

Allah). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Fa>t}ir (35): 28: 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء )  ...  ( 28إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hanba-hambaNya adalah ulama.”  

Ayat diatas menunjukkan bentuk keutamaan ilmu, salah satu alasannya adalah 

menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin penduduk surga karena ulama termasuk orang 

yang memiliki sifat takut. Barang siapa yang memiliki sifat khasyyah maka ia termasuk 

penghuni surga dan ulama itu adalah penghuni surga.74 

 

c. Ilmu sebagai faktor pembangunan 

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surah al-Isra>’: 84: 

 
70Departemen Agama RI, op.cit., h. 76.  

71Abu> ‘Abdilla>h Fakhr al-Di>n al-Ra>zi, op. cit., Juz IV, h. 116.   

72 Departemen Agama RI, loc. cit., h. 45.   

73Cholidi, op. cit.,  Jilid III, h. 989.  

74Abu> ‘Abdilla>h Fakhr al-Di>n al-Ra>zi, op. cit., Juz I, h. 466.   
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 (84قُْل كُلٌّ يَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن هَُو أَْهَدى َسبِياًل )

Terjemahnya: 

“Katakanlah olehmu: Masing-masing orang bekerja menurut watak dan mazhabnya. 

Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”75 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang bekerja sesuai dengan mazhabnya dan  

metodenya yang membentuk keadaannya itu menjadi petunjuk atau kesesatan.76 Al-Syaukani> 

menjelaskan kata al-sybna>kilah bermakna cara, metode, tabiat, agama, niat. Dengan demikian 

ayat ini bermakna bahwa setiap orang bekerja sesuai dengan apa yang membentuk akhlaknya. 

Ini adalah celaan bagi orang kafir dan pujian bagi orang yang beriman.77 Merujuk pada ayat 

di atas, maka dapat dipahami bahwa Allah memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat 

mengembangkan diri atau bekerja sesuai dengan cara dan tabiatnya masing-masing. 

Selain ayat diatas, terdapat pula ayat yang memerintahkan Nabi Daud dan keluarganya 

bekerja dan berbuat kebaikan setelah ia menyatakan karunianya kepada keluarga Daud berupa 

ilmu pengetahuan (Q.S. Saba’ (34): 10-13).  

 

C. PENUTUP 

Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap kata ilmu dan ma‘rifah dalam 

al-Qur’an, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. ‘Ilm dan ma‘rifah memiliki perbedaan yang signifikan yaitu ‘ilm dan ma‘rifah sekalipun 

secara etimologis dianggap kata yang mura>dif, namun sesungguhnya mempunyai 

perbedaan dalam hal pemakaian/konotasi. Ma‘rifah merupakan gambar dari obyek yang 

ditangkap oleh jiwa, baik diperoleh dengan indra/hissiyah atau dengan melalui 

perenungan. Sementara ‘ilm dari segi meterial adalah pengetahuan, baik dalam bentuk 

konsep (benda itu sendiri) maupun konsepsi (hubungan antarkonsep). Terdapat perbedaan 

kuantitas dan kualitas ilmu dalam al-Qur’an dengan filsafat, sains dan teknologi. 

Kuantitas ilmu dalam al-Qur’an mencakup ilmu yang diperoleh melalui wahyu dan yang 

diperoleh melalui upaya insaniyah, sedang ilmu dalam filasafat, sains dan teknologi 

membatasi diri pada upaya-upaya insaniyah semata. 

2. Ilmu dapat dibagi berdasarkan sudut pandang yang digunakan, misalnya dari segi manfaat, 

ilmu dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu, ilmu naz}ari> dan ilmu ‘amali>. Ilmu naz}ari> 
adalah ilmu yang sudah cukup dengan mengetahuinya tanpa harus mengamalkannya, 

sedangkan ilmu ‘amali> yaitu ilmu yang tidak cukup hanya dengan mengetahuinya saja, 

tetapi harus diamalkan. Dari segi media yang digunakan, ilmu dapat dibagi dalam dua 

bagian,yaitu ilmu ‘aqli> dan ilmu sam‘i>. Ilmu ‘aqli> adalah ilmu yang didapat melalui 

penelitian, seperti ilmu tentang adanya hubungan saling mempengaruhi di antara dua hal. 

Sedang ilmu sam‘i> yaitu ‘ilmu yang didapat melalui pendengaran tanpa penelitian. Dalam 

al-Qur’an cara memperoleh ilmu adalah dua macam, yaitu ilmu ladunni> dan ilmu al-kasbi>. 
Ilmu ladunni> adalah ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia, sedangkan ilmu al-kasbi> 
adalah ilmu yang diperoleh karena usaha. 

3. Fungsi ilmu dalam al-Qur’an yaitu sebagai faktor dan pondasi iman karena bertujuan 

untuk membuktikan kebenaran risalah, sebagai faktor ketakwaan yaitu sebagai dasar 

manusia untuk mencapai kemajuan batiniah dan lahiriah dan sebagai faktor pembangunan 

 
75Departemen Agama RI, op. cit., h. 437.    

76Wahbah ibn Mus{t}afa> al-Zuhaili>, op. cit., Juz XV, h. 150.    

77Muhammad ibn ‘Ali> al-Syauka>ni>, Fath} al-Qadi>r: al-Ja>mi’ Baina Fanni al-Riwa>yah wa al-
Dira>yah min ‘Ilm al-Tafsi>r, Juz III (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H./199 3 M.), h. 363.  
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yaitu tidak lain sebagai dasar kemajuan manusia untuk mengembangkan potensi dalam 

menjalani kehidupannya.   
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL BELAJAR JAMAAH CALON 

HAJI PADA BIMBINGAN MANASIK HAJI  

DI KOTA MAKASSAR 

 

Oleh: Drs.H.Abdul Malik.,M.Ag.  

Mustamin,S.Ag.,M.Si. 

  

Abstrak 

 

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji pada dasarnya bertujuan untuk memberikan bekal 

ilmu pengetahuan untuk menjalankan ibadah haji di tanah suci. Hal itu diselenggarakan dengan 

missal secara bersamaan oleh KBIH Kodam Wirabuana Makassar, KBIH Darussalam, KBIH 

Al Ikhlas. Dalam menunjang lancarnya proses bimbingan banyak hal perlu dilakukan  dan 

disiapkan untuk keefektifan calon jamaan haji dalam mengikuti jemaah haji, banyak hal yang 

dikaji baik dari pengalaman sebelumnya tentang problematika bimbingan manasik, penelitian 

sebelumnya, kritik dan saran, teori-teori yang berkaitan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

factor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar calon jamaah haji dalam mengikuti bimbingan 

manasik. Dari hasil penelitian yang menggunakan instrument observasi tentang 

berlangsungnya kegiatan, pelaksanaan, metode, respon. Wawancara yang dilakukan kepada 

para panitia, pemateri dan peserta, pembagian angket daftar pertanyaan kepada para responden. 

Ditemukan informasi bahwa aspek internal yang mempengaruhi hasil belajar mansik haji 

adalah: usia, latar belakang pendidikan keagamaan, latar belakang pendidikan akhir, dan 

persepsi tentang kegiatan manasik haji. Factor eksternal adalah frekwensi pertemuan,n 

kapasitas ruang belajar, kapabilitas pembimbing, metode penyajian, lingkungan belajar. 

Sehingga diharapkan informasi ini mampu ditindak lanjut dan diperbaiki apabila ada 

kekurangan dan dipertahankan  serta dikembangkan sesuatu yang sudah baik.  Kata Kunci: 

Faktor-Faktor, Pengaruh hasil belajar, manasik, calon jamaah  
  

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH  

 

Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh merupakan rukun Islam yang ke lima. Banyak sekali 

hikmah yang terkandung di dalamnya.Karena ibadah haji maupun ibadah umroh adalah wujud 

dari pertemuan antara kesadaran batin dan kecerdasan rasio.Tidak semua orang yang bisa dan 

mampu untuk melaksankan ibadah Haji dan Umroh ini. Namun  

dengan rasa khusuk dan beriktiar kepada Allah maka untuk melaksanakan Ibadah haji dan 

Umroh ke tanah yang diberkati ini tentunya akan bisa terwujud. Setiap orang yang melakukan 

jenis ibadah Haji dan Umroh ini pasti punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda.Bahkan 

kadangkala terlihat tak masuk akal atau di luar perkiraan manusia.Patuh dan mau menyerahkan 

diri kepada Allah SWT.Itulah wujud utama dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh di tanah 

suci.Kita memenuhi panggilan Allah dengan menempuh perjalanan yang panjang, memakan 

biaya yang banyak serta waktu yang lama, dan harus berpisah dengan saudara, keluarga sera 

harta benda yang kita miliki.Tujuannya cuma satu, yaitu menjalankan tugas mulia melalui 

ibadah dan ritual sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji dan umroh 

merupakan rukun iman yang ke lima. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, karena 

ibadah umroh dan haji adalah wujud kesadaran batin dan kecerdasan rasio.  
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Setiap orang yang telah melaksanakan ibadah umroh maupun haji pasti punya pengalaman 

spiritual yang berbeda antar jama’ah satu dengan jama’ah yang lainnya.Dan bahkan ada juga 

yang tak masuk akal atau di luar perkiraan.Patuh dan menyerahkan diri kepada Allah SWT 

merupakan wujud utama dari pelaksanaan ibadah umroh maupun haji.Ibadah umroh dan haji 

merupakan panggilan Allah dengan menempuh perjalanan panjang dan biaya banyak, sehingga 

juga diperlukan waktu yang lama.Tujuan dari pelaksanaan ibadah umroh maupun haji adalah 

menjalankan tugas mulia melalui ibadah dan ritual yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

di tentukan. Untuk mengantisipasi problematika tersebut, maka ada Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji yang merupakan partner pemerintah dalam pelayanan ibadah haji bagi jamaah haji. 

Namun demikian, pro kontra tentang keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 

terus bergulir, sejak ada yang menilai kinerja kelompok bimbingan tersebut ternyata tidak 

maksimal, bersamaan dengan itu, ada pula yang berpendapat lembaga tersebut masih sangat 

diperlukan. Pada dasarnya, KBIH merupakan persoalan yang tak terpisahkan dalam 

penyelenggaraan ibadah haji.Hingga detik ini pelaksanaan ibadah haji yang merupakan salah 

satu rukun Islam masih sering menyisakan banyak persoalan, termasuk persoalan 

KBIH.Tragisnya persoalan-persoalan yang mengiringi penyelenggaraan haji dari tahun ke 

tahun selalu ada dan belum pernah terselesaikan secara tuntas. Mulai dari pemondokan jamaah 

yang jauh atau dan tidak layak huni, jamaah sakit, dan terlantar hingga penundaan pesawat 

terbang ketika mau pulang dan sebagainya.  Pembinaan yang dilakukan untuk para calon 

jamaah haji dilakukan dengan tujuan memberikan bekal imu pengetahuan dan pemahaman 

sebelum melakukan perjalanan ibadah, agar jamaah tidak mendapatkan kesulitan dalam 

beribadah. Akan tetapi munculnya berbagai permasalahan yang ada dalam proses pembinaan 

berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembinaan tersebut, hal inilah 

yang akan menjadi kajian utama dari peneliti. Maka dari itu dirumuskan lah judul penelitian 

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Jamaah Calon Haji Pada Bimbingan 

Manasik Haji Di Kota Makassar”.  

 
1.2. Rumusan Masalah  Adapun masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaanpertanyaan sebagai berikut :   

a. Faktor-faktor apa yang  mempengaruhi hasil belajar calon Jemaah haji pada 

bimbingan manasik haji di kota Makassar?  

b. Bagaimana strategi pembimbing manasik haji dalam meningkatkan hasil belajar calon 

jamaah haji pada bimbingan manasik hajri di kota Makassar?  

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi valid dari hal-hal yang 

menjadi faktor dalam peningkatan hasil belajar pada bimbingan manasik haji di kota 

Makassar, selanjutnya tujuannya adalah sebagi berikut:  

a. Untuk mengidentifikasi apa faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil belajar paa 

bimbingan calon jamaah haji di Kota Makassar  

b. Untuk menganalisis peran dan statregi yang dilakukan para pembimbing manasik 

haji dalam meningkatkan hasil belajar jamaah calon haji di Kota Makassar  

 

1.4. Luaran Penelitian  

a. Bahan ajar pembimbingan manasik haji  

b. Strategi dan perencanaan panduan pembelajaran  

c. Bahan penelitian mahasiswa d. Jurnal Internasional  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam mengkaji permasalahan perlu adanya landasan teori yang dapat dijadikan acuan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi.Suatu penelitian dianggap sebagai penelitian ilmiah jika 

dilandasi dan didukung oleh teori-teori yang relevan sehingga hasil penelitian tersebut 

mempunyai peranan dan berkualitas.Teori merupakan penunjang dalam rangka kebenaran 

sebuah penelitian. Dalam landasan teori ini akan diuraikan beberapa konsep yang ada 

hubungannya dengan penelitian  

 

2.1. Ibadah haji Haji adalah mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di Mekah untuk melakukan amal 

ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah Haji merupakan salah satu dari rukun 

Islam. yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-

laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat.Ibadah haji adalah sebagai 

tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia.Ibadah haji merupakan 

pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena memiliki persamaan atau 

satu akidah.Memperkuat fisik dan mental, kerena ibadah haji maupun umroh merupakan 

ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan 

kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan.Ibadah haji 

Menumbuhkan semangat berkorban, baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta 

waktu untuk melakukannya.Barang siapa pergi ke Baitullah untuk memenuhi kewajiban 

sebagai seorang muslim (haji), setelah selesai mendatanginya ada kerinduan untuk datang 

kembali.  

Bimbingan ibadah haji adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan 

hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan menggunakan miniatur 

ka'bah dan dilaksanakan sebelum berangkat ke tanah suci.Tujuan diadakannya bimbingan 

ibadah haji adalah untuk mempermudah calon jamaah haji dalam memahami tentang ibadah 

haji baik secara teoritis maupun praktis sehingga diharapkan menjadi calon jama'ah haji yang 

mandiri dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Menurut Abdurrahman Jaziri, 

haji merupakan beberapa amal perbuatan tertentu yang ditunaikan pada masa tertentu, di 
tempat tertentu, dengan cara yang tertentu pula.Pengertian lebih jelas dikemukakan Sayyid 

Sabiq bahwa haji adalah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf 

di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharap 

ridhanya.Menurut ad-Dimasyqi bahwa para imam mazhab telah sepakat bahwa haji merupakan 

salah satu rukun Islam.Ia adalah fardu yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, balig, 

dan mempunyai kemampuan, dalam seumur hidup sekali. Berdasarkan rumusan di atas dapat 

disimpulkan bahwa haji merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap orang yang mampu 

dengan memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam al- Qur'an dan 

hadis.Sebagai kewajiban maka setiap orang yang beriman mendambakan bisa menunaikan 

ibadah tersebut.Seiring dengan itu jama'ah haji berharap bisa menunaikan ibadah tersebut 

sesuai dengan harapannya tanpa mengalami hambatan atau kesulitan.Karena itu kebijakan 

manajemen kelompok bimbingan mempunyai peran dan arti penting dalam pelaksanaan ibadah 

haji. Rangkaian kegiatan manasik haji, baik yang berupa rukun maupun wajib haji seluruhnya 

dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat agama, antara lain miqat-miqat 

yang telah ditetapkan Makkah, Arafah, Mina dan Muzdalifah termasuk ziarah ke makam Nabi 

Muhammad SAW di Madinah, di mana tempat-tempat tersebut berada di wilayah Kerajaan 

Arab Saudi. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban setiap muslim  

yang mampu (istitho'ah) mengerjakannya sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus 

dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian, yaitu : 

Pertama, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masingmasing individu mencakup 

antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya 

maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama khususnya 
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tentang manasik haji. Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi 

oleh lingkungan-negara dan pemerintah-mencakup antara lain peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi dan hubungan antarnegara 

baik multilateral maupun bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan 

Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk 

menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sebagai sebuah 

kewajiban, ibadah haji memerlukan bimbingan dan pembinaan. Atas dasar itu, pembinaan 

terhadap calon jamaah/jamaah haji ditempatkan sebagai salah satu dari 3 tugas utama 

penyelenggaraan haji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon 

jamaah/jamaah haji. Pembinaan calon jamaah/jamaah haji adalah salah satu tugas pokok 

Departemen Agama yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji, dimana dalam pelaksanaan tugas ini pemerintah telah melibatkan pihak 

masyarakat ikut berpartisipasi sebagai mitra kerja.  

 

2.2. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kelompok bimbingan ibadah haji sebagai 

lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki 

legalitas pembimbingan melalui Undang-Undang dan lebih diperjelas melalui sebuah wadah 

khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan Subdit Bina KBIH pada Direktorat 

Pembinaan Haji.KBIH adalah lembaga/yayasan sosial Islam yang bergerak di bidang 

Bimbingan Manasik Haji terhadap calon  

jamaah/jamaah haji baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan 

ibadah haji di Arab Saudi. KBIH sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, dalam 

melaksanakan tugas bimbingan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 371 

Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mereposisi KBIH sebagai 

badan resmi di luar pemerintah dalam pembimbingan Sejak awal munculnya KBIH sekitar 

tahun 1990 sampai saat ini, tidak lepas dari berbagai permasalahan, khususnya dalam 
pembinaan. Karena selama ini belum memiliki sebuah sistem pembinaan yang baku untuk 

dipedomani, sehingga KBIH tumbuh berkembang tanpa pembinaan yang jelas dari pihak 

pemerintah, mengakibatkan timbulnya keluhan jama'ah haji terhadap KBIH yang kurang 

bertanggung jawab dalam bimbingan haji di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Berdasarkan 

pemikiran tersebut di atas dan dengan latar belakang KBIH yang kian hari kian bertambah 

jumlahnya (lebih kurang 1300 KBIH, dengan 40 % jama'ah haji masuk dalam bimbingan 

KBIH), maka pembinaan terhadap KBIH sudah menjadi satu keharusan yang mendesak. 

Sistem pembinaan dimaksud dibakukan dalam sebuah buku pedoman untuk seluruh praktisi 

perhajian daerah dan pusat.  

 

2.3. Tugas Pokok dan Koordinasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)  

  

KBIH ditetapkan oleh Kakanwil untuk masa berlaku 3 tahun.Penetapan tersebut dapat 

diperpanjang apabila hasil akreditasi 2 tahun terakhir nilai kinerja paling rendah C (sedang). 

Adapun tugas pokok KBIH meliputi: a. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji 

tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan. b. 

Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi. c. Melaksanakan 

pelayanan konsultasi, informasi dan penyelesaian kasuskasus ibadah bagi jamaahnya di tanah 

air dan di Arab Saudi. d. Menumbuhkembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik, 

keabsahan dan kesempurnaan ibadah bagi jamaah yang dibimbingnya.  

e. Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan, dan himbauan untuk 

menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinaya haji (pelanggaranpelanggaran haji). 



58 
 
 Vol.16 No.58 JILFAI-UMI/3/2019 

 

 

Fungsi KBIH dalam pembimbingan meliputi: a. Penyelenggara/Pelaksana bimbingan haji 

tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan. b. Penyelenggara/Pelaksana bimbingan 

lapangan di Arab Saudi. c.  Pelayan, konsultan dan sumber informasi perhajian. d. Motivator 

bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan dan 

kesempurnaan ibadah. KBIH dalam melaksanakan tugas bimbingan harus koordinasi : a. Di 

tanah Air dengan : 1) Kakandepag sebagai pembina KBIH sekaligus sebagai Kepala Staf 

Penyelenggara Haji Kabupaten/Kota. Bentuk koordinasi meliputi: a)  Informasi perhajian b)  

Pelaksanaan bimbingan c)  Pengelompokan. d) Pemberangkatan e) Penyelesaian Kasus b. 

Petugas Kesehatan Kecamatan dan Kabupaten/Kota dalam bentuk koordinasi meliputi : 1)  

Pemeliharaan kesehatan jamaah. 2) Pelaksanaan bimbingan. 3)  Informasi kesehatan haji. 4) 

Penanganan kasus kesehatan. c. Ketua PPIH Embarkasi dalam bentuk koordinasi meliputi 1)  

Informasi perhajian 2) Jadual bimbingan. 3) Jadual keberangkatan. 4) Penyelesaian dokumen. 

d. Petugas operasional yang menyertai jamaah yang akan terbang dan berangkat bersama dalam 

kelompok terbang dengan bentuk koordinasi meliputi: 1) Rencana keberangkatan. Pembagian 

paket haji antara lain dokumen, living cost dll. Penempatan, pemantapan di asrama dan selama 

dalam perjalanan  

2)  Informasi perhajian 3) Penyelesaian kasus 4) Awak Kabin selama dalam penerbangan. 5) 

Forum Komunikasi KBIH yang ada di wilayah dengan bentuk koordinasi meliputi: (a) 

Informasi pembinaan/bimbingan. (b) Pelaksanaan bimbingan. (c) Penyelesaian kasus. \ (d) 

Kemitraan dan kebersamaan Di Arab Saudi: (e) Petugas operasional yang menyertai jamaah 

dengan bentukkoordinasi; 1) Penempatan dan angkutan. 2) Pelaksanaan ibadah. 3) Informasi 

perhajian. 4) Penanganan kasus-kasus meliputi kasus ibadah, kesehatan danumum. a) Petugas 

Bandara di Arab Saudi dalam bentuk Koordinasi : 1) Informasi yang diperlukan. 2) 

Penyelesaian dokumen. 3) Penyelesaian kasus. b) PPIH Arab Saudi dalam bentuk koordinasi 

meliputi: 1) Informasi perhajian 2) Bimbingan Ibadah 3) Penyelesaian dokumen 4) Pelayanan 

kesehatan. 5) Pelayanan keberangkatan. 6) Penanganan kasus. c) Petugas Maktab/Majmu'ah 

dalam bentuk koordinasi meliputi: 1) Informasi penempatan dan keberangkatan. 2) Pelayanan. 
3) Penanganan kasus-kasus.  

  

II. METODELOGI PENELITIAN 

 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai 

langkahlangkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari 

peraturanperaturan suatu metode. Jadi, metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam 

mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, 

metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian, yaitu menyangkut bagaimana 

mengadakan penelitian.   

3.1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologydan 

dengan menggunakan studi lapangan (field research). Metode ini bermaksud menggambarkan, 

memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan faktor-faktor 

apa yang mempengaruhi hasil belajar para calon jamaah haji dalam pembinaan manasik haji 

yang dilakukan oleh KBIH di Kota Makassar. Dalam penelitian ini bertujuan mengembangkan 

teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman.Data yang dikumpulkan disusun, 

dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat 

sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang 

berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti. 3.2. Waktu Penelitian dan Lokasi             

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2017, selama 4 bulan dengan wilayah penelitian 

di Kota Makassar. 3.3. Populasi dan sampel 3.3.1. Populasi  Salah satu bagian dalam desain 

penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Kata populasi 
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(population/universe) dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik 

khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan).Populasi merupakan 

keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam 

ruang lingkup yang akan diteliti.Dalam hal ini populasinya adalah para pengurus KBIH di Kota 

Makassar. 3.3.2. Sampel  Sampel merupakan sebagian dari anggota populasi yang dipilih 

dengan prosedur tertentu dan diharapkan dapat mewakili populasi. Pada saat melakukan 

penelitian, tentu saja kita memiliki individu-individu sebagai nara sumber. Menurut Suharsini 

Arikunto, sampel adalah sebahagian wakil atau bagian yang dianggap mewakili secara logis 

dari keseluruhan objek yang ada dalam penelitian. Jadi, apabila  apabila suatu penelitian tidak 

memungkinkan  

untuk meneliti keseluruhan populasi maka penelitian hanya dilakukan terhadap sampel, tidak 

terhadap populasi. Namun kesimpulannya mengenai sampel dapat di generalisasikan terhadap 

populasi.Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling.Purposive 

sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.Berdasarkan 

penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan 

teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan 

penelitian oleh peneliti itu sendiri.Tujuan pengambilan sampel dengan teknik purposive 

sampling lebih tepat digunakan oleh para peneliti apabila memang sebuah penelitian 

memerlukan kriteria khusus agar sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian 

dapat memecahkan permasalahan penelitian serta dapat memberikan nilai yang lebih 

representatif. Sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya dilakukannya 

penelitian. Berdasarkan uraian di atas maka sampel dalam penelitian ini adalah KBIH yang ada 

di Kota Makassar yaitu: a. KBIH Wiratama Kodam Makassar b. KBIH Yayasan Al Ikhlas 

Mesra c. KBIH Darussalam Sampel dalam penelitian ini sejumlah 70 orang yang diambil 
secara random dari ke 3 KBIH yang melaksanakan manasik haji. 3.4. Teknik Pengumpulan 

Data 3.4.1. Penentuan Sumber Data Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan adalah subyek dari mana data itu 

diperoleh.Sumber data diperoleh dari hasil wawancara yang ditunjang dengan studi 

kepustakaan (library research).Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan beberapa 

informan, baik berupa informan lembaga atau perseorangan.Informan lembaga merupakan 

informan dari lembaga yang mengelola KBIH di Kota Makassar.  

  

  

3.4.2. Observasi  Peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan baik secara ataupun 

langsung terhadap objek penelitian, yaitu pada jamaah dan pelaksanaan bimbingan jamaah haji 

yang dilakukan oleh KBIH yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pada metode ini 

peneliti akan menggunakan metode observasi partisipasi (participation observation) yaitu 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan di mana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam 

keseharian responden.  3.4.3. Wawancara  Teknik wawancara disini adalah teknik yang 

dilakukan secara langsung, yaitu wawancara kepada warga yang menjadi nara sumber untuk 

mendapatkan data yang valid dalam penyusunan penulisan penelitian ini. Nara sumber yang 

menjadi sasaran wawancara adalah: para pengurus KBIH, Calon Jamaah Haji. 3.4.4. Studi 

Literatur Dalam penelitian ini , peneliti membaca dan mempelajari literatur yang ada 

hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 

data teoritis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data yang digunakan dalam penelitian 
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ini. 3.4.5. Dokumentasi  Sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yang berbentuk surat, catatan harian, 

cendramata,laporan, dan foto. Melalui metode ini, peneliti mencoba mengumpulkan beberapa 

data yang diperlukan selama penelitian berlangsung. 3.4.6. Angket  Dalam mendukung 

pengumpulan data dalam penelitian ini maka salah satu instrument dalam pengumpulan data 

yang akan digunakan adalah dengan membagikan daftar pertanyaan kepada calon jamaah hajo 

yang menjadi peserta bimbingan di KBIH yang menjadi sampel di Kota Makassar 3.5. Teknik 

Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 

setelah  

data berhasil disimpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara 

kualitatif yaitu dengan memberikan penjelasanpenjelasan konkrit secara deskriptif untuk 

menentukan jawaban permasalahan kemusian ditarik suatu kesimpulan.  Data yang telah 

dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan 

menelaah semua data yang telah tersedia dari berbagai sumber, yakni dari hasil kuesioner, 

wawancara langsung, data yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi dan 

dokumen resmi lainnya. Data kualitatif dalam bentuk informasi- informasi dan keterangan- 

keterangan yang diperoleh selama wawancara, pengamatan, berperan serta diproses melalui 

tahapan- tahapan. Tahapan pertama dengan mengelompokkan atau melakukan : 3.5.1. 

Pengumpulan data ( collegtion), yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data 

yang iperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian 

melaksanakan pencatatan data di lapangan. 3.5.2. Pengumpulan data dalam bentuk reduksi 

data, tehnik analisis data yang berarti merangkum, memilah- milah hal- al yang pokok dan 

memfokuskan pada hal- hal yang pokok yang dicari polanya dan membuang hal- hal yang 

ianggap tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas serta mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 3.5.3. 

Penyajian data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. 

3.5.4. Penarikan kesimpulan atau verivication.Faktor penting yang harus diperhatikan oleh 
seorang peneliti.Penggunaan teknik pengumpulan data ini sifatnya lebih disesuaikan dengan 

analisis kebutuhan kemampuan peneliti itu sendiri.Langkah selanjutnya adalah dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Data yang bersifat kuantitatif akan di 

analisis dengan rumus statistic dari  

pembagian angket yang diberikan kepada responden dengan rumus:  

  

Persentase (%) : Frekwensi (f)    Jumlah responden (n)  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek PenelitianKBIH Pelatihan Manasik Haji   

Pelatihan manasik haji dalam hal ini adalah bimbingan atau pembinaan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada para jamaah haji agar dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri dan 

menjadi haji mabrur.Bimbingan pelatihan kepada calon jamaah haji menjadi tugas yang 

diemban oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dalam hal ini seksi 

penyelenggaraan haji dan umroh. Dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kantor Urusan 

Agama (KUA), Penyuluhan Agama, Departemen Kesehatan, Alim Ulama, Lembaga/Ormas 

Islam seperti IPHI, KBIH, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan UndangUndang Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa Pemerintah sebagai Penanggung 

Jawab Penyelenggaraan Ibadah Haji (Departemen Agama RI, 2009: 1) dan salah satu substansi 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut adalah masalah bimbingan pelatihan manasik 

haji kepada para calon jamaah haji yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalah hah 
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ini yaitu Departemen Agama. a. KBIH Kodam Wirabuana Makassar Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji atau KBIH Wiratama Bintal Kodam VII / Wirabuana merupakan lembaga 

bimbingan ibadah haji dan Umrah dari  KBIH Wiratama Bintal Kodam VII / Wirabuana yang 

beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, KM. 7 Makassar. b. KBIH Darussalam Makassar Kelompok 

Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH Darussalam merupakan lembaga bimbingan ibadah haji dan 

Umrah dari KBIH Darussalam yang beralamat di Jl. Skarda N II No. 3 Makassar.  

c. KBIH Al Ikhlas Makassar  

Tabel 3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Jamaah Calon Haji Pada Bimbingan 

Manasik Haji Kbih Di Makassar a. Faktor Internal  Ibadah haji merupakan salah satu ibadah 

yang paling berat karena memerlukan kesiapan seseorang dari berbagai hal baik biaya, tenaga, 

waktu dan kesehatan.Pelatihan adalah upaya untuk mengembangkan sumber dayamanusia, 

yang mana tujuannya untuk meningkatkan kemampuan danketerampilan khusus seseorang 

atau sekelompok orang. Dengan kata lainpelatihan atau latihan adalah salah satu cara untuk 

memperolehketerampilan tertentu, misalnya latihan menari, latihan naik sepeda, latihanbaris-

berbaris, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003:28).Pelatihan dan pendidikan dalam suatu 

organisasi biasanyadisatukan menjadi diklat.Pelatihan merupakan bagian dari 

pendidikan.Pendidikan bersifat filosofis dan teoritis, namun pelatihan lebih bersifatspesifik, 

praktis dan segera.Yang dimaksud spesifik dalam arti pelatihanberhubungan secara spesifik 

dengan pekerjaan yang dilakukan. Sedangkanyang dimaksud dengan praktis dan segera adalah 

bahwa apa yangdilatihkan dapat diaplikasikan dengan segera sehingga materi yangdiberikan 

harus bersifat praktis Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar jamaah haji dalam 

menerima materi manasik haji, salah satunya faktor internal adalah: 1) Umur Jamaah Haji  Usia 

sangat menentukan dalam kemampuan jamaah dalam menerima materi pelatihan manasik haji, 

hasil penelitian berdasarkan data yang didapatkan melalui penyebaran angket yang diberikan 

kepada jamaah sebagai berikut:  

  

Tabel 4 Keterangan Frekwensi Persentase jamaah berumur di atas 50 tahun 35 orang   50% 
berumur di bawah 50 tahun 35 orang   50 %  

 

Jumlah  70 Orang 100% Dapat disimpulkan bahwa rata-rata jamaah bimbingan sekarang 

berada pada usia yang tidak mudah lagi menerima dan mengakses pengetahuan dan 

keterampilan, termasuk pengetahuan tentang manasik haji. Strategi pengurus KBIH dalam 

mensiasati efektifnya pembelajaran bagi Jemaah lanjut usia adalah melakukan komunikasi. 

Komunikasi antarpribadi merupakan kegiatan yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-

hari, Littlejhon memberikan definisi komunikasi antarpribadi (interpersonalcommunication) 

sebagai komunikasi antar individu.Deddy Mulyana mengatakan, bahwa komunikasi 

interpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang secara tatap muka, 

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 

secara verbal maupun nonverbal. Upaya lainnya adalah memberikan waktu lebih untuk latihan, 

pengulangan materi, para jamaah haji yang berusia lanjut dalam motivasi pribadi tidak 

menyukai untuk diberikan materi dengan metode membaca, para pengurus mengambil upaya 

lainnya yaitu dengan melibatkan para penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk 

mendapatkan tenaga bantuan dalam membina jamaah mansik haji yang sudah lanjut usia  

  

2) Tingkat Pendidikan Pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan 

kehidupanmanusia, mengemban berbagai tugas dan fungsi yang terkait dengan kebutuhan 

hidup manusia, seperti fungsi sosial, bimbingan, dan sarana pertumbuhan yang mempersiapkan 

dan membentuk disiplin hidup.Hal ini setidaknya mengisyaratkan bahwa bagaimana pun 

sederhananya suatu komunitas manusia tetap memerlukan adanya pendidikan. Kehidupan dari 
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komunitas tersebut akan ditentukan aktivitas pendidikan di dalamnya. Pendidikan ialah setiap 

usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang  

diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu atau lebih tepat membantu anak agar 

cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan juga merupakan proses dalam 

rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat. Pengajaran 

bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sebagaimana 

yang diinginkan Tabel 5 Keterangan Frekwensi Persentase Strata 1 (S1) 31 orang   (44 %) 

Sekolah Menengah Atas (SMA)  28 orang   (40 %) SLTP  (Sekolah Menengah Lanjutan 

Pertama) 11orang   (16 %) Jumlah 70 Orang 100%  

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 orang (44 %) berpendidikan sarjana (S1), 28 

orang (40 %) tamatan Sekolah Lanjutan (pertama dan atas), dan hanya 11 orang (16 %) 

berpendidikan sekolah dasar. Dari hasil tersebut menunjukkan faktor pendidikan tidak 

masalah. Problematika ini disiasati dengan membuat do’adoa’a yang dalam bentuk bacaan 

dengan tulisan Bahasa Indonesia.Jamaah yang hanya tamatan SLTP 11 % ini lebih sedikit dari 

jumlah jamaah manasik haji yang berlatar belakang sarjana. Salah satu masalah yang dihadapi 

dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 

siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Proses pembelajaran di 

dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa 

untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi 

yang diingatnya itu untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari.  

  

3) Latar Belakang Pendidikan Agama  

Kemampuan jamaah pelatihan manasik haji dalam menerima materi salah satu faktor lainnya 

adalah latar belakang kemampuan keagamaan yang rendah tentang pendidikan agama Islam, 
sehingga untuk mengembangkan materi yang didapatkan di dalam pelatihan manasik haji di 

KBIH. Senada dengan data yang didapatkan berdasarkan hasil penyebaran angket adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 6 Keterangan Frekwensi Persentase Strata 1 (S1) 31 orang   (44 %) Sekolah Menengah 

Atas (SMA)  28 orang   (40 %) SLTP  (Sekolah Menengah Lanjutan Pertama) 11orang   (16 %) 

Jumlah 70 Orang 100% Latar belakang pendidikan agama.  Hasil penelitian menunjukkan 50 

orang (71 %) tamat mengaji, 2 orang (3 %) pernah di madrasah/pesantren, dan 18 orang (26 %) 

tidak tamat mengaji.  Dari sisi ini kelihatan sedikit ada masalah. Angka 26 % adalah Jumlah 

Yang Tidak Sedikit, Sehingga Perlu Perhatian Khusus. 4) Motivasi  Jamaah Mengikuti 

Bimbingan Mengingat demikian pentingnya peranan motivasi dalam belajar, maka diharapkan 

dapat membangkitkan dan meningkatkan motivasi belajar. Agar dapat mencapai hasil belajar 

yang optimal, harus memiliki motivasi belajar yang tinggi, namun pada kenyataannya tidak 

semua siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam belajar. Di dalam pelatihan manasik 

haji tidak sedikit jamaah yang memiliki motivasi belajar rendah. Untuk membantu jamaah yang 

memiliki motivasi belajar rendah perlu dilakukan suatu upaya dari pembimbing agar jamaah 

yang bersangkutan untuk dapat meningkatkan motivasi belajarnya.  Salah satu penghambat 

kesuksesan remaja adalah kurangnya motivasi. Untuk mengembangkan pemikiran kreatif, kita 

harus  

mempunyai motivasi yang cukup. Motivasi akan membuat kita bersemangat untuk 

merealisasikan apa yang ada dalam imajinasi kreatif kita. Dalam belajar, motivasi juga sangat 

dibutuhkan. Belajar merupakan proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa 

menjadi bisa. Untuk mengadakan sebuah proses perubahan tentu dibutuhkan energi, semangat, 
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dan motivasi. Tanpa motivasi kita akan loyo, tak bergairah, tidak ada dinamika, dan tidak akan 

menghasilkan perubahan seperti yang kita inginkan.Jeanne Ellis Ormrod dalam bukunya yang 

berjudul Educational Psychology, menjelaskan berbagai pengaruh motivasi terhadap perilaku 

dan proses belajar yaitu sebagai berikut.  

a) Motivasi mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai target. b) Motivasi meningkatkan 

usaha dan energi yang dikeluarkan untuk mencapai target. c) Motivasi membuat seseorang mau 

melalui suatu pekerjaan dan mempertahankan suatu aktivitaslebih mendorong untuk memulai 

suatu pekerjaan yang diinginkan. Mereka juga cenderung bertahan untuk melakukan suatu 

pekerjaan hingga selesai, bahkan jika diinterupsi. d) Motivasi mempengaruhi proses berpikir 

seseorang. Motivasi mempengaruhi apa dan bagaimana soatu informasi diproses. Orang yang 

memilki motivasi cenderung meminta bantuan ketika menghadapi kesulitan setelah usahanya 

sudah maksimal atau meminta penjelasan terhadap suatu tugas atau informasi untuk 

menyelesaikan tugasnya. e) Motivasi menunjukkan kosekuensi apa yang diinginkan. f) 

Motivasi meningkatkan penampilan atau prestasi  

Hasil penelitian yang menyangkut tentang motivasi calon Jemaah haji dalam mengikuti 

pelatihan manasik haji dari hasil sebaran angket ditemukan data sebagai berikut:  

  

Tabel 7 Keterangan Frekwensi Persentase belajar semaksimal mungkin  agar dapat mandiri 45 

orang  (64 %) mandiri dalam pelaksanaan haji tanpa banyak berharap dari pembimbing 21 

orang  (30 %) belajar sedikitsedikit tentang manasik haji 4 orang  (6 %) Jumlah 70 Orang 100%  

  

Hasil penelitian menunjukkan  terdapat 45 orang (64 %) menyatakan untuk belajar semaksimal 

mungkin  agar dapat mandiri dalam pelaksanaan haji tanpa banyak berharap dari pembimbing;  

21 orang (30 %) menyatakan tujuannya untuk saling mengenal sesama calon haji sambil belajar 

sedikit-sedikit tentang manasik haji; dan 4 orang (6 %) menyatakan untuk terima beres, 

menyerahkan diri sepenuhnya kepada pembimbing untuk diurus dan diarahkan dalam 

pelaksanaan ibadah haji.  Ini menunjukkan terdapat total 36 % jamaah yang motivasinya tidak 
terlalu focus untuk belajar, dan angka tersebut juga bukanlah angka sedikit. 5) Persepsi jamaah 

mengenai bimbingan KBIH Jamaah haji dalam mengikuti pelatihan manasik haji sebelum 

masuk bimbingan ada hal yang menjadi bekal pemikiran berkaitan dengan pelaksanaan 

manasik.Berbagai argument dan komentar yang didengarkan oleh calon Jemaah haji 

sebelumnya yang mengikuti manasik haji. Berikut akan diuraikan data berkaitan dengan 

pemikiran Jemaah haji berkaitan manasik haji di KBIH.  

  

  

Tabel 8 Keterangan Frekwen si  

Persentas e  

KBIH memaksimalka n bimbingan di Tanah Air sebelum berangkat 18 orang   (26 %)   

KBIH memberi bekal yang mantap di Tanah Air tapi juga sangat berharap mendapatkan 

bimbingan dan pelayanan dari KBIH di Tanah Suci 24 orang  (34 %)  

KBIH selalu mendampingi dan memberikan pelayanan berbagai keperluan jamaah selama di 

perjalanan, lebih-lebih di Tanah Suci  21 orang  (30 %)  

tidak tahu menahu atau ikut-ikutan saja masuk KBIH 7 orang  (10 %)  

Jumlah 70 Orang 100%  

  

Untuk soal ini terdapat  hanya 18 orang (26 %) yang berpandangan bahwa KBIH 

memaksimalkan bimbingan di Tanah Air sebelu, berangkat, sehingga jamaah bisa beribadah 

secara mandiri dan tidak bergantung pada KBIH, fungsi KBIH hanya mengkoordinir 

anggotanya. Lalu terdapat 24 orang (34 %) yang menyatakan bahwa KBIH memberi bekal 



64 
 
 Vol.16 No.58 JILFAI-UMI/3/2019 

 

 

yang mantap di Tanah Air tapi juga sangat berharap mendapatkan bimbingan dan pelayanan 

dari KBIH di Tanah Suci. Selanjutnya ada 21 orang  

(30 %) yang membayangkan bahwa KBIH selalu mendampingi dan memberikan pelayanan 

berbagai keperluan jamaah selama di perjalanan, lebih-lebih di Tanah Suci. Jamaah sangat 

bergantung pada KBIH.  Kemudian terdapat pula 7 orang (10 %) yang tidak tahu menahu atau 

ikut-ikutan saja masuk KBIH. Dari gambaran tersebut terdapat total 40 % yang memiliki 

persepsi yang tidak tepat terhadap bimbingan KBIH sehingga sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar mereka. Sebenarnya. 34 % sebelumnya juga kurang tepat. b. Faktor Eksternal 

Yang menjadi faktor eksternal dalam kemampuan memahami materi di manasik haji adalah 

sebagai berikut: 1) Frekuensi Pertemuan.  Tabel 9 Keterangan Frekwensi Persentase Di atas 10 

kali 42 orang  (60 %) Di atas 20 kali 21 orang  (30 %) Di atas 30 kali 7 orang  (10 %) Jumlah 

70 Orang 100% Dari data di atas untuk soal ini terdapat 42 orang (60 %) yang menyatakan  di 

atas 10 kali, 21 orang (30 %) menyatakan di atas 20 kali, dan 7 orang (10 %) menyatakan di 

atas 30 kali.  Frekuensi bimbingan yang dilakukan oleh semua KBIH di Kota Makassar rata-

rata 15 sampai 20 kali. Walau demikian kenyataan yang menunjukkan ada total 40 % jamaah 

menginginkan pertemuan lebih banyak lagi perlu dipertimbangkan  

2) Kapasitas Ruang Belajar Tabel 10 Keterangan Frekwensi Persentase menyatakan  berapapun 

orang dalam satu ruangan tidak masalah asalkan sarana memadai 38 orang  (54 %)  

Cukup 21 orang  (30 %) Tidak memadai 11 orang  (16 %) Jumlah 70 Orang 100%  

  

Untuk soal ini terdapat 38 orang (54 %) yang menyatakan  berapapun orang dalam satu ruangan 

tidak masalah asalkan sarana memadai, 21 orang (30 %) menyatakan cukup 10 sampai 20 

orang, dan 11 orang (16 %) menyatakan maksimal 50 orang.  Model pembelajaran/ bimbingan 

yang dilakukan oleh semua KBIH di Kota Makassar adalah pertemuan massal dalam satu 

ruangan. Walau demikian kenyataan yang menunjukkan ada total 46 % jamaah menginginkan 

pertemuan dibatasi jumlahya dalam suatu ruangan  perlu pula dipertimbangkan.  

3) Kapabilitas Pembimbing Kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki seseorangakan 
menentukan sejauh mana lingkungan mempengaruhinya dalam belajar untuk meningkatkan 

minat belajar. Selain masalah dalam lingkungan, sekolah, intelegensi, bimbingan belajar guru 

PAK, motivasi, serta disiplin akan mempengaruhi minat dalam belajar juga. Pada umumnya 

manusia yang berasal dari lingkungan yang sama dan sekolah mendapat pendidikan dan 

pengajaran yang sama, ternyata masih juga memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang 

menyolok dalam kurangnya minat belajar tersebut. Kapasitas pembimbing menjadi salah satu 

yang berpengaruh terhadap kemampuan para calon Jemaah haji dalam menerima materi belajar 

di manasik haji yang dilakukan di KBIH. Tabel 11 Keterangan Frekwensi Persentase Di atas 

10 kali 38 orang  (54 %) Di atas 20 kali 32 orang  (46 %) Jumlah 70 Orang 100%  

  

Untuk soal ini terdapat  38 orang (54 %) yang menyatakan  cukup menguasai, 32 orang (46 %) 

menyatakan sangat bagus, dan tak  

seorang pun yang menyatakan kurang menguasai bidangnya.  Berdasarkan 

pernyataanpernyataan jamaah tersebut maka factor kapabilitas pembimbing tidak ada masalah.  

4) Metode Penyajian Pembelajaran  

Belajar dapat dikatakan sebagai sebuah proses, yaitu serangkaianaktivitas yang terjadi pada 

pusat saraf individu untuk menangkapberbagai informasi dari luar. Proses belajar terjadi 

secaraabstrak,karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati. Proses belajarhanya dapat 

diamati jika ada perubahan perilaku dari seseorangyang berbeda dengan sebelumnya. 

Perubahan perilaku tersebutbisa dalam hal pengetahuan, afektif, maupun 

psikomotoriknya.Menurut Gagne (dalam Burhanuddin & Wahyuni, 2010 : 17-18),proses 

belajar terjadi melalui tahap-tahap atau fase-fase seperti:motivasi, konsentrasi, mengolah, 
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menggali 1, menggali 2, prestasi,dan umpan balik. Tabel 12 Keterangan Frekwensi Persentase 

memuaskan 35 orang  (50 %) cukup memuaskan 28 orang (40 %) kurang memuaskan 7 orang 

(10 %) Jumlah 70 Orang 100%  

  

Untuk soal ini terdapat 35 orang (50 %) yang menyatakan  sangat memuaskan, 28 orang (40 %) 

menyatakan cukup memuaskan, dan 7 orang (10 %) menyatakan kurang memuaskan.   

Kenyataan yang menunjukkan adanya sekitar  10 % jamaah kurang puas perlu dijadikan 

pemicu bagi para pembimbing atau melakukan berbagai inovasi dalam penyajian materi 

bimbingannya. 5) Tempat belajar/pelatihan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu yang 

dilakukan secara sadar untuk mengembangkan keperibadian dan kemanpuan berpikir atau 

bernalar. Salah satu hal yang penting dalam pendidikan tidak hanya akan memberikan  

arahantetapi juga memberikan ketentua-ketentuan dalam memilih materi, dan metode 

mengarahkan, menuntut siswa bersifat  

logis, ilmiah, dan bertanggungjawab. Salah satu ukuran seseorang berkualitas dalam 

lingkungan pendidikan di sekolah adalah perolehan hasil belajar atau prestasi yang tinggi, 

keberhasilan suatu kegiatan belajar ditentukan oleh tujuan awal siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar. Dalam hal ini ada tiga jenis lingkungan pendidikan yang sangat penting. 

Karena ketiganya merupakan komponen yang saling mengisi dan memperkuat dalam proses 

pendidikan seseorang. Ketiga jenis lingkungan pendidikan yang dimaksud adalah lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan pelatihan 

bimbingan manasik haji untuk calon Jemaah haji ini pendapat responden adalah: Tabel 12 

Keterangan Frekwens i Persentas e sangat menyenangka n 35 orang  (50 %) cukup 

menyenangka n 35 orang  (50 %) Jumlah 70 Orang 100%  

  

 Untuk soal ini terdapat 35 orang (50 %) yang menyatakan  sangat menyenangkan,  juga 35 

orang (50 %) menyatakan cukup menyenangkan,  dan tak seorang pun menyatakan kurang 

menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa Faktor tempat belajar/pelatihan tidak menjadi 
masalah.  

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini berkaitan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar calon jamaah haji dalam manasik haji 

yang dilakukan oleh KBIH: (1) KBIH Darussalam Makassar, (2) KBIH Kodam Wirabuana 

Makassar, (3) KBIH Al Ikhlas Makassar adalah: a. Faktor internal 1) Usia calon Jemaah haji 

2) Latar belakang pendidikan akhir 3) Latar belakang pengetahuan keagamaan  

4) Motivasi mengikuti bimbingan  5) Persepsi tentang bimbingan di KBIH b. Faktor eksternal 

1) Frekwensi pertemuan pelatihan 2) Kapasitas ruang belajar 3) Kapabilitas pembimbing 4) 

Metode penyajian  5) Lingkungan belajar  
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PENILAIAN KINERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Oleh: Dr. Hj. Nurbaeti, M.Pd.I 

 

Abstrak 

 

Indikator suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat sumber daya manusianya, dan indikator 

sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi 

sumber daya manusianya, maka semakin baik tingkat pendidikannya, dan demikian pula 

sebaliknya. Oleh sebab itu indikator tersebut sangat ditentukan oleh kinerja guru. Bila kita 

amati di lapangan, bahwa sebagian guru sudah menunjukkan kinerja maksimal di dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik, pengajar dan pelatih. Akan tetapi 

barangkali masih ada sebagian guru yang belum menunjukkan kinerja baik, tentunya secara 

tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja guru secara makro. 

 

1. Pengantar 

Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.78 Keempat kompetensi ini terintegrasi 

dalam kinerja guru. Usaha peningkatan profesionalitas guru harus berdasarkan pada informasi 

tentang guru saat ini serta standar yang akan dicapai. Untuk memperoleh informasi ini perlu 

diadakan penilaian kinerja guru paling tidak sekali dalam satu semester atau dua kali pertahun. 

 Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat erat kaitannya 

dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga 

kependidikan. Pengawas merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidkan yang 

posisinya memegang peran penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu 

pendidikan di madrasah.79  

Penilaian ini sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja guru, yang selanjutnya 

digunakan untuk menyusun  dan memperoleh  nilai dalam menentukan sasaran kinerja 

pegawai negeri sipil yang tertuang dalam SKP sitiap tahun berjalan. Penilaian kinerja tenaga 

pendidik dinilai oleh kepala Madrasah, pengawas, beserta guru-guru yang sudah memenuhi 

syarat dan berkompetensi sesuai dengan bidangnya dan berdasar pada empat kompetensi yang 

harus dimiliki oleh tenaga pendidik, sementara tenaga kependidikan yang ada di Madrasah 

dinilai oleh kepala Tata Usaha bersama kepala Madrasah. 

Tujuan utama penilaian kinerja guru adalah untuk menguji kompetensi dan untuk 

pengembangan profesi. untuk keperluan pengembangan profesi penilaian dapat dilakukan oleh 

rekan sejawat, atau penilaian diri (self evaluation), banyak indikator yang dapat digunakan 

dalam penilaian kinerja guru, namun jika dihubungkan dengan kompetensi yang harus dimiliki 

guru maka indikator kinerja guru meliputi antara lain adalah: 

a. Perencangan pembelajaran, 

b. Menerapkan strategi pembelajaran, 

c. Penilaian proses dan hasil belajar, 

d. Menciptakan lingkungan belajar yang mendidik dan dialogis, 

 
78Undang-undang Guru dan Dosen (Jakarta, Cemerlang: 2005), hlm.153. 

79Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.   
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e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran  

f. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

Penilaian kinerja ini yang mengacu pada nilai sasaran kinerja pegawai negeri sipil (SKP) baik 

tenaga pendidik maupun tenaga kependiddikan di Madrasah yang telah dilaksanakan selama 

2 tahun terakhir sebagai pengganti dari nilai DP3. 

2. Masalah 

Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

yang ada di Sekolah/Madrasah melakukan penilaian kinerja yang berarti menilai kenerja guru 

dan pegawai untuk mendapatkan nilai sasaran kinerja pegawai negeri sipil (SKP) sebagai 

pengganti dari DP3. Ada beberapa alasan untuk menilai kinerja tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan sebagai berikut: 

a. Penilaian harus memainkan peran yang terintegrasi dalam proses manajemen 

kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

b. Penilaian memungkingkan atasan dan bawahan menyusun rencana sebelum 

pelaksanaan supervisi terhadap tenaga pendidik sampai selesai, sehingga ada 

umpan balik terhadap kekurangan yang ditemukan pada saat supervisi. 

c. Penilaian harus sesuai dengan rencana, jadwal pelaksanaan untuk masing-masing 

tenaga pendidik dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya secara 

spesifik. 

        Untuk melakukan penilaian dibutuhkan keahlian atau kompetensi  khusus dari seorang 

penyelia yang sudah terbiasa dengan teknik dasar penilaian atau guru mata pelajaran yang 

sama dengan bidang studi yang diajarkannya, dengan teknik dasar penilaian, memahami dan 

menghindari masalah-masalah yang dapat mengacaukan peniaian, serta dapat 

melaksanakannya dengan adil. 

Proses penilaian kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari tiga 

tahap: 

1. Merencanakan Suvervisi Akademik 

2. Pelaksanaan Supervisi 

3. Memberikan Umpan balik 

Dalam artikel ini saya akan membahas beberapa poin Masalah-masalah yang dihadapi 

dalam penilaian kinerja terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut: 

a. Apakah yang dimaksud dengan penilaian kinerja tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan? 

b. Bagaimana konsep dasar penilaian kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan?  

c. Bagaimana prosedur penilaian kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidkan?  

Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

terhadap atasan, karena penilaian kinerja dapat mempermudah menyelesaikan pekerjaan 

tenaga pendidk dan tenaga kependidikan sehingga atasan tidak lagi repot mengarahkan dalam 

kegiatan sehari-hari karena guru dan pegawai sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan 

apa yang akan dicapai dalam penentuan nilai akhir sasaran kinerja pegawai negeri sipil serta 

mampu mengantisifasi hambatan yang muncul bagi guru dan pegawai tersebut. 

Penilaian kinerja membuka kesempatan untuk berdiskusi dan berdialog dengan sesama 

guru, pegawai dan kepala Sekolah/Madrasah berkaitan dengan kemajuan pekerjaannya. 

Adanya diskusi umpan balik untuk memperbaiki kinerja sekaligus meningkatkan keahliannya 

dalam menyelesaikan pekerjaan.  
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Selain itu penilaian kinerja juga guru dan pegawai tidak selalu memohon petunjuk 

kepada atasan karena telah diberikan arahan sejak awal tahun pelajaran dan diperbaharui 

setiap awal tahun anggaran. 

 

3. Pembahasan dan solusi 

A. Pembahasan 

1. Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik 

Penilaian adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data 

sebagai bahan pengambilan keputusan. Penilaiana diperlukan untuk mengetahui 

tingkatan suatu objek yang dinilai untuk menganalisis seberapa besar persentase kinerja 

tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. 

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No. 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah 

penilaian yang terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka 

pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya.80 Penilaian kinerja tenaga pendidik 

merupakan sebuah sistem penilaian kinerja berbasis guru yang dibuat untuk menilai 

tingkat kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah/madrasah 

secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik. 

Guru-guru yang berkeinginan untuk meningkatkan pembelajaranya biasanya 

sangat berhasrat untuk memahami bagaimana pandangan guru lain dan sisa terhadap 

dirinya. Memang, dalam proses evaluasi pandangan-pandangan mereka yang terlibat 

dalam keseharian kiranya tidak bisa daibaikan begitu saja. Sitem penilaian kinerja guru 

hendaknya memberikan manfaat  sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan di kelas (classroom needs), dan peluang untuk mengembangkan teknik-

teknik baru dalam pengajaran, serta mendapatkan saran (konseling) dari kepala 

Madrasah atau guru lainnya untuk membuat berbagai perubahan di dalam kelas . Para 

evaluator hendaknya mempertimbangkana aspek keragaman keterampilan pengajaran 

yang dimiliki guru. Jika para evaluator menggunakan berbagai sumber informasi 

tentang kinerja guru, maka mereka dapat memberikan penilain secara lebih akurat.  

Menilai kinerja guru di Madrasah bukan sebuah hal yang sederhana  Perlu 

sebuah komunikasi yang baik di dalam Madrasah sendiri untuk membuat sebuah 

standar penilain yang baik. Standar penilaian kinerja guru yang baik tidak muncul 

begitu saja. Perlu diupayakan kesepakatan dari pihak penilai (Kepala 

Sekolah/Madrasah) dan guru yang akan dinilai. Dengan demikian tercapai saling 

pengertian dan kerja sama bahwa proses penilaian kinerja guru, sama sekali bukan 

untuk mencari-cari kesalahan tetapi semata-mata untuk kebaikan mereka sendiri demi 

penentuan nilai akhir setiap tahunnya. Juga untuk peningkatan kinerja agar madrasah 

dapat berjalan  untuk peningkatan kinerja agar pembelajaran di Madrasah dapat 

berjalan lebih baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  

Indikator suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat sumber daya 

manusianya, dan indikator sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan 

masyarakatnya. Semakin tinggi sumber daya manusianya, maka semakin baik tingkat 

pendidikannya, dan demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu indikator tersebut sangat 

ditentukan oleh kinerja guru. Bila kita amati di lapangan, bahwa sebagian guru sudah 

menunjukkan kinerja maksimal di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

 
80KemenDikBud, Pembinaan dan Pengembangan profesi Guru (Buku 2), Pedoman 

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru, 2012  
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pendidik, pengajar dan pelatih. Akan tetapi barangkali masih ada sebagian guru yang 

belum menunjukkan kinerja baik, tentunya secara tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap kinerja guru secara makro. Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa 

tanggungjawabnya menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa 

tanggungjawab moral dipundaknya. Sikap ini akan dibarengi pula dengan rasa 

tanggungjawabnya mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran.81 

Kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi pra pembelajaran 

(pengecekan, kesiapan kelas, dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi 

pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, sumber, penggunaan bahasa), dan 

menutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Kinerja guru dapat ditunjukkan oleh 

kemampuan dalam menyusun rencana pembelajaran, menerapkan strategi 

pembelajaran, evaluasi, menciptakan lingkungan budaya belajar, pengembangan 

profesi dan komunikasi.  

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan 

diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yanmg harus dimiliki oleh setiap 

guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud prilaku yang dimaksud adalah kegiatan 

guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar.82 

2. Konsep Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik 

  a. Pengertian Penilaian Kinerja Guru 

  Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru dari tiap butir 

kegiatan tugas utama tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam 

penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai 

kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidkan Nasional 

No. 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi guru. 

Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat 

menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta 

didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, 

khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem penilaian kinerja guru 

adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru 

dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang 

ditunjukkan dalam unjuk kerjanya.83 

  b. Syarat Sistem Penilaian Kinerja Guru 

    Persyaratan penting dalam sistem penilaian kinerja guru adalah: 

1) Valid 

Sistem penilaian kinerja guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar 

mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, 

pembimbingan, dan tugas lai yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 

 
81Departemen Pendidikan Nasional. 2009 Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio. Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi.  
 
82Direktorat Tanaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, Penilaian Kinerja Guru, (Departeman Pendidikan Nasional, 2008), h. 21 
 
83Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, nomor 

16 tahun 2009. Tentang Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kreditnya. Tanggal 10 November 2009. 
Jakarta.  
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2) Reliabel 

Sistem penilaian kinerja guru dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat 

kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama 

untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. 

3) Praktis 

Sistem penilaian kinerja guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh 

siapapun denga  relatif mudah, dengan tingkat validitas dan relialibitas yang sala 

dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. 

  c. Prinsip Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru 

    Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan peniliaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan ketentuan 

Penilaian kinerja guru harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu 

pada peraturan yang berlaku. 

2) Berdasarkan kinerja 

Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru adalah kinerja yang dapat 

diamati dan dipantau, yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-

hari, yaiotu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan 

tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 

3) Penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses penilaian kinerja 

guru harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian 

kinerja guru. Guru dan penilai harus memahami pernyataan kompetensi dan 

indikator kinerjanya secara utuh, sehingga keduanya mengetahui tentang aspek 

yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. 

d. Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru 

Untuk mempermudah penilaian dalam penilaian kinerja guru, 24 (dua puluh empat) 

kompetensi tersebut dirangkum menjadi 14 (empat belas) kompetensi sebagaimana 

dipublikasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Rincian jumlah 

kompetensi tersebut diuraiakan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Kompetensi Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran 

No Ranah Kompetensi Jumlah Kompetensi Indikator 

1 Pedagogik 7 45 

2 Kepribadian 3 18 

3 Sosial 2 6 

4 Profesional 2 9 

  14 78 

Penilaian kinerja guru Bimbingan Konseling mengacu pada 4 domain kompetensi 

tersebut yang mencakup 17 (tujuh belas) kopmpetensi seperti diuraikan dalam tabel 2.  

Tabel 2 kompetensi guru Bimbingan konseling 

No Ranah Kompetensi Jumlah Kompetensi Indikator 

1 Pedagogik 3 9 

2 Kepribadian 4 14 

3 Sosial 3 10 

4 Profesional 7 369 

  17 402 
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 Tugas tanbahan guru adalah kepala sekolah/madrasah 40 kompetensi, wakil kepala 

sekolah 29 kompetensi ditambah dengan tugas tertentu yang diampu wakil, kepala 

perpustakaan 65 kompetensi, kepala laboratorium 46 kompetensi, ketua program keahlian 37 

kompetensi. 

e. Perangkat Pelaksanaan penilaian kinerja guru 

Perangkat yang harus digunakan oleh penilai untuk melaksanakan penilaian kinerja 

guru agar diperoleh hasil penilaian yang obyektif, akurat, tepat, valid, dan dapat 

dipertanggung jawabkan adalah: 

1) Pedoman penilaian kinerja guru  

Pedoman penilaian kinerja guru mengatur tentang tata cara penilaian 

dan norma-norma yang harus ditaati oleh penilai, serta unsur lain yang terlibat 

dalam proses penilaian 

2) Instrumen Penilaian Kinerja 

Instrumen penilaian kinerja yang relevan dengan tugas guru, terdiri dari: 

a. Instrumen -1 adalah pelaksanaan pembelajaran untuk guru kelas/mata 

pelajaran (lampiran 1) 

b.  Instrumen 2 adalah pelaksanaan pembimbingan untuk guru bimbingan 

dan konseling (lampiran 2) dan, 

c. Instrumen 3 adalah pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan 

fungsi sekolah/madrasah (lampiran 3). Instrumen 3 terdiri dari beberapa 

intrumen terpisah sesuai dengan tugas yang diemban guru. 

3) Laporan kendali kinerja guru 

Hasil penilaian kinerja guru untuk masing-masing individu guru (guru 

pembelajaran, guru bimbingan dan konseling, maupun guru yang diberi tugas 

tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah) kemudian direkap 

dalam format laporan kendali kinerja guru (lampiran 4). Pada format 

dicamtunkan hasil penilaian kinerja guru mengikuti proses PKB, hasil 

penilaian kinerja guru sumatif untuk beberapa tahun ke depan. Dengan 

demikian, kinerja guru akan dapat dipantau dan dapat diarahkan dalam upaya 

peningkatan kinerja guru yang bersangkutan agar mampu memberikan layanan 

pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik84. 

3. Prosedur Penilaian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidkan 

Prosedur penilaian melalui tiga tahap sebagai berikut: 

a. Periode pelaksanaan Penilaian kinerja tenaga pendidik 

Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, tetapi prosesnya dilakukan 

sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja guru dalam mengimplementasikan 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kegiatan penilaian guru diawali dengan 

kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester, rentang waktu antara 

pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 semester. Di 

dalam rentang waktu tersebut, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan untuk memperoleh pembinaan keprofesiannya sebelum mengikuti penilaian 

kinerja guru. 

Penilaian kinerja ini dilakukan di akhir rentang waktu 2 semester setelah 

melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana telah direncanakan. 

Penilaian kinerja guru ini harus dilaksanakan dalam waktu 4 – 6 pekan di akhir rentang waktu 

2 semester atau bulan september–oktober. Hasil penilaian kinerja ini digunakan sebagai dasar 
 

84Kemendiknas RI,  Buku 2: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG). (Jakarta, 
2011). h.  
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usulan penetapan angka kredit tahunan guru kepada tim penilai angka kredit. Hasil penilaian 

kinerja di bulan september-oktober ini juga digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk rentang waktu 2 semester. 

b. Metode Pelaksanaan Penilaian kinerja Guru 

Mengacu kepada permennegpan dan Rekomendasi Biirokrasi No. 16 Tahun 2009, 

terdapat 3 (tiga) kelompok guru yang wajib dinilai kinerjanya, yaitu: 

1) Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas 

Pelaksanaan penilaian kinerja guru kelas/mata pelajaran dilakukan 

melalui pengamatan dan pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai 

kinerja guru sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan proses pembelajaran. 

Sedangkan pemantauan adalah pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru 

yang dinilai, dan/atau wawancara dengan warga sekolah/madrasah.  

Berdasarkan hasil analisis bukti-bukti berupa dokumen perencanaan 

maupun dokumen tambahan lain serta hasil pengamatan  wawancara dengan 

peserta didik, penilai menetapkan apakah indikator kinerja tugas utama utuh 

terukur atau teramati dengan cara membandingkan hasil analisis dan catatan 

tersebut dengan rubrik penilaian yang merupakan bagian dari penilaian kinerja 

tenaga pendidik. 

2) Guru Bimbingan Konseling 

Pelaksanaan penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling dilakukan 

dengan pengamatan dan pemantauan. Pengamatan  guru Bimbingan Konseling  

(layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, tidak termasuk layanan 

bimbingan individual). sedangkan pemantauan adalah pemeriksaan berupa 

dokumen, wawancara dengan guru bimbingan konseling dan wawancara dengan 

warga sekolah/madrasah. 

Khusus untuk layanan konseling individual, pemantauan dilakukan 

mnelalui transkrip pelaporan layanan. Kegiatan pembimbingan dapat dilakukan 

di dalam kelas maupun diluar kelas, baik pada saat pembimbingan secara 

berkelompok maupun individual. Penilaian kinerja guru BK dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil analisis dokumen perencanaan maupun dokumen 

pendukung lainnya serta catatan hasil pengamatan maupun hasil wawancara 

dengan peserta didik, teman guru dengan rubrik penilaian yang telah disiapkan 

dalam paket instrumen. 

3) Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Pelaksanaan penilaian kinerja guru Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dilakukan dengan pengamatan dan pemantauan. Pengamatan  guru 

teknologi Informasi dan Komunikasi untuk sementara sama dengan layangan  

bagi guru bimbingan dan konseling (layanan klasikal, dan layanan bimbingan 

kelompok, tidak termasuk layanan bimbingan individual). sedangkan 

pemantauan adalah pemeriksaan berupa dokumen, wawancara dengan guru 

Teknologi informesi dan komunikasi dan wawancara dengan warga 

sekolah/madrasah. 

Khusus untuk layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pemantauan 

dilakukan melalui transkrip pelaporan layanan. Kegiatan pembimbingan dapat 

dilakukan di dalam kelas maupun diluar kelas, baik pada saat pembimbingan 

secara berkelompok maupun individual. Penilaian kinerja guru Teknologi 

informasi dan komunikasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis 

dokumen perencanaan maupun dokumen pendukung lainnya serta catatan hasil 
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pengamatan maupun hasil wawancara dengan peserta didik, teman guru dengan 

rubrik penilaian yang telah disiapkan dalam paket instrumen penilaian kinerja.85 

4) Guru Dengan Tugas Tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah 

Penilaian kinerja terhadap guru dengan tugas tambahan yang relevan 

dengan fungsi sekolah/madrasah sam halnya denga penilaian kinerja 

pembelajaran dan pembimbingan. Bedanya terletak pada peniolaian kinerja yang 

mencakup 2 kegiatan penilaian yaitu penilaian tugas tambahan dam penilaian 

terhadap pembelajaran dan pembimbingan. Sedangkan hasil dari penilaian kinerja 

ini merupakan prosentase yang telah ditetapkan dari nilai kedua kegiatan 

tersebut. 

5) Guru PNS yang diperbantukan di sekolah/madrasah swasta. 

Penilaian kinerja terhadap guru pegawai negeri sipil baik guru kelas, guru 

mata pelajaran, guru bimbingan konseling, dan guru teknologi  informasi dan 

komunikasi yang diperbantukan di sekolah/ madrasah swasta tahapan penilaian 

sama dengan guru pegawai negeri sipil yang bertugas di Satminkal atau di 

sekolah/madrasah negari. Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah 

dimana guru bertugas, hasil penilaian beserta dokumen pendukung di ketahui 

oleh kepala sekolah/madrasah negeri yang ditunjuk oleh dinas pendidikan 

kabupaten/kota/provinsi bagi sekolah, sedangkan kepala madrasah negeri yang di 

tunjuk oleh Menteri Agama dan tim penilai angka kredit yang menilai guru 

ditahun tersebut. 

Penilaian kinerja bagai guru PNS yang diperbantukan di 

sekolah/madrasah swasta dan mendapat tugas tambahan yang relevan dengan 

fungsi sekolah/madrasah penilaian kinerjanya dilakukan oleh pengawas 

sekolah/madrsah yang ditugaskan oleh dinas pendidikan bagi sekolah dan 

pengawas kementerian agama bagi madrasah. Sedangkan selain kepala 

sekolah/madrasah penilaian kinerjanya dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah 

dimana mereka bertugas, kemudian hasil bersama dokumen pendukungnya 

diketahui oleh kepala sekolah/madrasah Negeri yang telah ditetapkan 

berdasarkan serat keputusan dinas pendidikan maupun Menteri Agama bagi 

Madrasah Negeri. 

c. Mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja guru 

Penilaian kinerja guru di sekolah/madrasah dilaksanakan melalui 4 tahap,  

1) Tahap persiapan 

2) Tahap pelaksanaan 

3) Tahap pemberian nilai 

4) Tahap pelaporan 

B. Solusi 

1. Upaya untuk mengaitkan penilaian kinerja guru dengan pengembangan profesi 

memang bukanlah pekerjaan yang mudah, baik untuk kepala sekolah, evaluator dan 

terutama guru itu sendiri. Walaupun demikian, ada beberapa jawaban sederhana bahwa 

penilaian kinerja guru dapat digunakan dalam : (1) Bekerja sama dengan guru-guru 

untuk menata secara khusus tujuan yang dapat dicapai. (2) Menyajikan kritik 

membangun dan dukungan memperbaiki kelemahan dan mengembangkan kekuatan. 

 
85Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi Guru 

bagi guru Madrasah,  (KMA 1952 tahun 2016), h. 11.  
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(3) Menginventarisasi guru-guru yang berpengalaman untuk diminta bantuannya 

dalam meningkatkan kinerja guru-guru yang kurang berpengalaman.  

2. Apabila guru akan diserahi pekerjaan sudah jelas standar kompetensi yang 

dituntutnya, maka perlu dikembangkan cara pembuktian untuk menyatakan adanya 

kesesuaian antara kompetensi guru yang seharusnya dengan yang senyatanya. Untuk 

mengetahui kesesuaian antara standar dengan kinerja guru perlu ada penilaian. 

Penilaian kinerja guru dalam rangka pengembangan profesionalitas sangat penting 

karena dalam organisasi setiap orang sebagai sumber daya manusia ingin mendapatkan 

penghargaan dan perlakuan yang adil dari pimpinan.  

3. Penilaian untuk pengembangan profesi ini sangat penting karena adanya asumsi bahwa 

setiap orang : (1) ingin memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan kerjanya 

sampai tingkat yang maksimal, (2) ingin mendapat penghargaan apabila ia dinilai 

melaksanakan tugas dengan baik, (3) ingin mengetahui secara pasti tentang karir yang 

akan diraihnya apabila dapat melaksanakan tugasnya, (4) ingin mendapat perlakuan 

yang objektif dan penilaian atas prestasi kerjanya, dan (5) bersedia menerima 

tanggungjawab yang lebih besar. 

Penutup 

A. Simpulan 

1) Kinerja guru dalam konteks profesi guru adalah kegiatan yang meliputi 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan melakukan 

penilaian hasil belajar.  

2) Indikator kinerja guru dapat digunakan dalam penilaian kinerja guru, namun 

jika dihubungkan dengan kompetensi yang harus dimiliki guru maka indikator 

kinerja guru meliputi kegiatan guru dalam: (1) perencanaan pembelajaran, (2) 

strategi pembelajaran, (3) penilaian proses dan hasil belajar, (4) menciptakan 

lingkungan belajar, (5) pengembangan profesional, dan (6) komunikasi.  

3) Tujuan utama penilaian kinerja guru adalah untuk menguji kompetensi dan 

untuk pengembangan profesi. Jika tujuan penilaian kinerja untuk menguji 

kompetensi guru maka penilainya adalah kepala sekolah dan atau pengawas, 

untuk keperluan pengembangan profesi penilaian dapat dilakukan oleh rekan 

sejawat, siswa, atau penilaian diri (self evaluation).  

4) Penilaian Kinerja Guru dilakukan sekali dalam setahun, tetapi prosesnya 

dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja guru dalam 

mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 

Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang 

dilaksanakan pada awal semester. Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan 

evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 semester. 

5) Penilaian kinerja pengawas sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

seorang pengawas madrasah telah melaksanakan tugas pokoknya sesuai 

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 

2010, 
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KONSTRUKSI PEMBELAJARAN PAI DI ERA GENERASI MELINEAL. 

Oleh: Maryam Ismail 

                                                       Abstrak 

Jika pendidikan Islam mengambil posisi anti global akan mengalami penghambatan 

intelektual. Sebaliknya bila pendidikan Islam terseret oleh arus global, tanpa daya identitas 

keislaman sebagai sebuah proses pendidikan akan dilindas. Sehingga pendidikan Islam harus 

memposisikan diri dengan menakar arus global dengan  nilai-nilai Islam yang bertujuan 

mereformasi, dan mengembangkan sehingga dapat menghasilkan konstruksi pendidikan Islam  

yang tepat diterapkan pada  era globalisasi khususnya pada generasi milenial. Kekuatan suatu 

bangsa terletak pada kekuatan generasinya, bangsa tidak mudah dihancurkan bila   generasi 

mudanya memiliki  karakter yang kuat. Generasi muda adalah penyambung antara masa 

sekarang dan masa depan. Karakter perlu diwariskan, pada generasi dengan  membangun jiwa 

mereka mencintai negara dan bangsanya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.  

 

I. PENDAHULUAN 

   A. Permasalahan .  

Karakteristik generasi meleneal,  menyukai peraturan yang tidak berbelit2, menyukai 

keterbukaan dan trasnparansi. Dalam pekerjaan, team orientation fokusnya. Menyukai 

feedback. Generasi ini biasanya disebut dengan generasi internet atai Igeneration, lebih 

banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Sejak kecil, generasi ini sudah banyak 

dikenalkan oleh teknologi dan sangat akrab dengan smartphone dan dikategorikan sebagai 

generasi yang kreatif. Selain itu Lebih menyukai kegiatan social, menyukai teknologi dan ahli 

dalam mengoperasikan teknologi tersebut, peduli terhadap lingkungan, mudah terpengaruh 

terhadap lingkungan. Selain itu suka  kebebasan dan punya ruang untuk berkembang,  

tantangan baru yang menantang yang menjadikan  mudah untuk menangkap informasi secara 

cepat. Dalam dunia  pendidikan, generasi yang paling banyak sedang menempuh jenjang 

perkuliahan adalah generasi meleneal. Generasi meleneal biasanya menyukai sesuatu yang out 

of the box, sangat suka tantangan dan penghargaan. Milenial (juga dikenal 

sebagai Generasi Y, Gen Y atau Generasi Langgas) adalah kelompok demografi 

setelah Generasi X (Gen-X). ... Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an 

sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an 

sebagai akhir kelahiran ( Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). 

Karakter generasi milenial ini merupakan tantangan tersendiri bagi seorang dosen dan 

guru, karena mempunyai karakter yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Metode dan 

proses pembelajaran perlu menyesuaikan dengan kondisi mereka. Kalau masih pembelajaran 

masih dilakukan dengan pola lama  generasi melenial ini akan cepat merasa bosan dan materi 

yang akan diberikan kurang diminati. Sehingga tidak mengherankan ketika mereka menerima 

pelajaran tidak memperhatikan dan  cenderung mengabaikan. Materi pelajaran yang berkaitan 

dengan pendidikan agama Islam memerlukan pola baru atau butuh rekunstruksi bukan hanya 

dalam masaalah metode, tetapi yang paling utama adalah paradigma dan orientasi dalam 

mempelajarinya 

B. Keunggulan Generasi Milenial 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas).%0bhttps:/id.wikipedia.org/wiki/Milenial
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas).%0bhttps:/id.wikipedia.org/wiki/Milenial
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Kelebihan dan sisi negatif generasi mileniar keduanya perlu diwaspadai, misalnya sifat 

keterbukaan, toleran, logis dalam berpikir dan muda bergaul serta berkomunikasi dengan siapa 

saja bisa menjadi ancaman berat pada pendidikan agama Islam. Ketika sikap positif yang 

mereka miliki tidak mendapat pendidikan agama Islam secara tepat bisa membawa mereka 

kedalam paradigma keluar dari tujuan ajaran agama Islam. Manusia tersesat bukan hanya 

disebabkan kebodohan dan kemunafikan tetapi dapat tumbuh dari kebebasan berfikir yang 

tidak terkendali. Ajaran Islam menganjurkan penggunaan akal semaksimal mungkin, tetapi 

dalam masalah akidah dan syariah ada wilayah tertentu akal harus tunduk kepada wahyu dan 

hadis Nabi saw. Bukan berarti ajaran Islam membatasi pemberdayaaan akal, manusia harus 

menyadari  akal tetap bagian dari dirinya yang mempunyai keterbatasan untuk memahami 

segala sesuatu. Keunggulan yang dimiliki generasi melenial membutuhkan metode yang tepat 

dalam membimbing dan menanamkan ajaran Islam sesuai dengan gaya serta pola kehidupan 

mereka.  

Keunggulan generasi melenia dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Toleransi mereka sangat tinggi, menyontek dalam ujian 

Selain karakteristik yang sudah dijelaskan di atas, generasi millennial juga memiliki 

sifat yang lebih toleran terhadap sesamanya. Hal ini dipengaruhi oleh arus globalisasi 

yang semakin cepat, di mana anak muda zaman now dapat berinteraksi dengan 

manusia dari berbagai belahan dunia. Arus globalisasi berhasil menciptakan interaksi 

langsung dan tidak langsung yang lebih luas antar umat manusia, yang tidak mengenal 

batas-batas antara negara satu dengan negara yang lain. Oleh sebab itu, globalisasi 

membuat generasi millennial menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan, wawasan 

mereka terhadap keberagaman pun menjadi lebih luas sehingga timbul sifat toleran 

yang cukup tinggi dari generasi ini. 

b. Memiliki karakter yang kuat. abad 21 membutuhkan orang-orang yang memiliki 

karakter dan integritas yang kuat. Pribadi yang berkarakter mulia yang akan selalu 

tegar dalam setiap perubahan yang begitu cepat di abad 21 ini.. Generasi melenial 

tertantang untuk  memiliki dirinya dan karakter mulianya sendiri dengan harapan 

mampu mengatasi segala persoalan degradasi moral di sekelilingnya. Munculnya 

periode baru yang sering disebut dengan masa desrupsi menuntut sumber daya 

manusia memiliki kompetensi dan ketrampilan baru.. Oleh karena itu, lembaga 

pendidikan islam harus mampu menyesuaikan desain pembelajarannya agar mampu 

membekali generasi meleneal memiliki kompetensi dan critical thingking, creativity, 

communication, dan collaboration.  

c. Kreatif dan terampil menggunakan IT  

Kecakapan literasi. era teknologi dan informatika membuat segala informasi dan ilmu 

pengetahuan berkembang dengan pesat dan cepat. Setiap detik kejadian yang ada di penjuru 

dunia bisa diakses dengan mudah. Setiap perkembangan ilmu pengetahuan dapat diketahui 

dengan gampang. Di sinilah, sejak kecil anak-anak harus dikenalkan dan dibiasakan untuk 

memiliki kecakapan literasi yang baik. Melalui kecakapan literasi ini anak-anak sejak kecil 

sudah terbiasa dengan membaca. Kebiasaan membaca ini membuat anak-anak akan senang 

mengakses segala informasi dan pengetahuan yang beredar baik melalui buku-buku maupuan 

elektronik buku di internet. Kemampuan membaca yang baik membentuk anak  memiliki 

pengetahuan luas, serta memiliki kemampuan  berpikir dalam, memilih dan memilah 

informasi yang benar, baik, dan tepat untuk dirinya.  Generasi melenial sangat dekat dan akrab 

dengan teknologi. Kehidupan generasi ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi dan internet. 
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Generasi millennial lebih suka mendengarkan musik dan hang out asik bersama teman-

temannya. Maka tak mengherankan bila banyak kafe atau tempat nongkrong lainnya yang 

ramai dikunjungi anak muda zaman now, karena itulah kehidupan sosial mereka.    

d. Mereka memiliki keterbukaan dalam berfikir  

Providing feedback atau menghadirkan umpan balik bagi mereka, cambukan ini begitu 

berdaya guna memastikan para generasi muda ini terus membara dengan motivasinya yang 

tinggi, sehingga mereka akan mulai mengaum kembali. Providing feedback akan 

memampukan generasi milenial belajar memahami siapa dirinya, termasuk kekuatan dan 

kelemahan mereka, dengan tetap menjaga harkat dan derajat mereka. Cara ini sangat 

bermanfaat untuk menggantikan teguran, cacian atau bahkan amarah yang selama ini 

dianggap para milenial  tidak becus melaksanakan tugas. 

Selain itu  adalah give alternative and limited direction. Artinya, beri mereka alternative 

dan arahan atau perintah yang terbatas. Cara ini bisa digunakan jika ketiga cambukan di atas 

ternyata belum mampu membangkitkan semangat Singa atau dengan kata lain mereka masih 

saja lunglai dan mengembik. Untuk melaksanakan cambukan  selaku leader harus sedikit 

bersabar, berikan kesempatan mereka berpikir, dan jika sampai batas waktu yang diberikan 

mereka tetap bungkam, maka saatnya diberi mereka alternative agar mereka mulai belajar 

berpikir memimpin. Jangan pernah menyerah dan berputus asa, mereka adalah singa-singa 

muda yang penuh bakat dahsyat serta potensi yang luar biasa.  

e. Bentuk komunikasi tertulis dirasa lebih nyaman dan nada bicara lebih akrab. Generasi 

milenial juga cenderung menciptakan lingkungan kuliah, kerja dan percakapan sehari-hari 

yang tidak terlalu formal. Mereka cenderung overconfidence, berani mengungkapkan 

pendapat, baik langsung ataupun lewat media sosial. Generasi ini (milenial) tumbuh seiring 

dengan munculnya berbagai terobosan baru dalam teknologi komunikasi, dari mulai SMS, 

Email, aplikasi Instant Messaging seperti BBM, Whatsapp, Line, dan berbagai bentuk 

komunikasi tertulis lainnya. Berikan sentuhan modifying ideas atau Modifikasi Ide-ide 

mereka,  karena, meskipun generasi millenial ini sangat kreatif dan inovatif,  tidak semua ide-

ide mereka applicable atau bisa dilaksanakan.. Apapun ide yang disampaikan, harus dihargai 

dan jangan memaksakan  membuang ide-ide mereka. Demikian itu berarti menghancurkan 

motivasi mereka.  

 

e. Muda bergaul  

mudah terpengaruh terhadap lingkungan mengenai produk positif dan menyukai kebebasan 

dan punya ruang untuk berkembang. tantangan baru yang menantang yang membuat diri 

mereka harus pushed their limits. ataupun merek2, pintar dan mudah untuk menangkap 

informasi secara cepat 

e. Memiliki motivasi yang tinggi 

Berbagai karakteristik yang dimiliki generasi milenial, tampaknya kehidupan dari 

generasi ini sungguh terjamin dan menyenangkan. Kemajuan teknologi yang pesat, kehidupan 

yang super dinamis, dan perkembangan alat telekomunikasi telah membantu mereka dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sering tidak disadari bahwa dunia ini semakin 

kejam dan penuh dengan tantangan baru yang harus dihadapi. menyebabkan persaingan untuk 

dapat survive di dunia ini menjadi lebih keras.  
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    Membangkitkan mereka dengan cara encouraging ideas atau mendorong untuk  

menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif-nya. Generasi milenial sangat loyal terhadap 

kepentingan mereka, jadi jika anda sanggup bersinergi dengan kepentingan mereka, maka 

percayalah mereka akan stay and stand strong. Ini terbukti secara efektif akan meningkatkan 

motivasi, karena mereka merasa sangat dihargai dan sangat dilibatkan.  

f. Simpel dan  . Komitmen 

Lebih berkomitmen terhadap perusahaan, pekerjaan merupakah salah satu prioritas, tapi 

bukan prioritas utama, menyukai peraturan yang tidak berbelit2, menyukai keterbukaan dan 

trasnparansi. Dalam pekerjaan, team orientation fokusnya. Lebih menyukai kegiatan sosial 

dibandingkan generasi sebelumnya, lebih suka di perusahaan start up, multi tasking, sangat 

menyukai teknologi dan ahli dalam mengoperasikan teknologi tersebut, peduli terhadap 

lingkungan, mudah terpengaruh terhadap lingkungan mengenai produk positif dan menyukai 

kebebasan dan punya ruang untuk berkembang. tantangan baru yang menantang yang 

membuat diri mereka harus pushed their limits.  

 

II.. PEMBAHASAN. 

A. Paradigma dan Orientasi Baru 

Menjelaskan tentang ibadah yang selama ini senantiasa disampaikan dalam 

pembelajaran sulit untuk menarik perhatian, karena mereka generasi melenial belum 

menerima dengan keyakinan. Sehingga memerlukan suatu paradigma baru, bahwa dengan 

menjalankan ibadah orientasinya bukan hanya kehidupan akhirat saja,  tetapi sebaliknya untuk 

kehidupan dunia yang lebih baik. Kehidupan dunia yang makmur akan menghantarkan 

manusia lebih baik kehidupannya diakhir nanti. Melaksanakan amalan dan mendekatkan diri 

kepada Allah swt membutuhkan modal yang banyak.  

Ajaran Islam menganjurkan hidup berkecukupan, bisa membantu sesama, bersedeqah, 

membangun sarana ibadah dan kepentingan bangsa. Orang muslim butuh kekuatan dan 

salasatu kekuatan paling utama adalah mapan dibidang ekonomi. Sebagai illustrasi seorang 

da’i yang mengendarai mobil mewah menyiratkan hidup yang berlebih-lebihan yang 

seharusnya sederhana. Paradigma seperti ini mestinya diubah justru menjadi seorang da’i 

tidak kala dengan seorang pengusaha dapat berpenghasilan banyak . Dengan demikian 

pembelajaran pendidikan agama Islam bukan hanya meberi janji pada kehidupan di akhirat 

melainkan hasilnya sudah di dapat juga di dunia. Jadi fiddunya hasana wafil akhirati hasana. 

B.  Konstruksi Pola Pendidikan Agama Islam 

Reformasi Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Sebuah Tantangan dan Harapan 

Menurut Djamali bahwa dalam perspektif global ada beberapa faktor yang disoroti oleh 

sebagai fonomena kemuduran umat Islam, yaitu: kemunduran bidang agama, akhlak, 

keterbelakangan ilmu pengatahuan, dan teknologi, keterbelakangan ekonomi, sosial, 

kesehatan, politik, manajemen, dan bidang pendidikan secara global di dunia Islam, faktor-

faktor tersebut yang memperlemah peran umat Islam dalam memaksimalkan kemampuan atau 

daya saing dalam pecaturan dunia global, dan itu semua merupakan tantangan pendidikan 

Islam dalam menghadapi era gobalisasi dan ummat Islam seyogyanya mampu menyikapinya 

dengan arif dan bijak sehingga mendapatkan solusi yang benar berdasarkan al-Qur’an, al-

Hadist dan ijtihad para ulama dan ilmuwan di tanah air. 
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Islamisasi ilmu pengetahuan sebagaimana dikemukakan oleh Al faruqi, Naquib Al 

Attas dll. masih mngandung kontroversi di antara kalangan cendekiawan muslim, bahkan 

seringkali justru terbalik, posisi Islam hanya dipakai untuk melakukan apologi terhadap 

temuan ilmiah yang kebenarannya masih bersifat relatif. Islamisasi ilmuwan merupakan jalan 

pintas yang harus ditekuni, dan gejala ini di Indonesia mulai tampak ke permukaan, terutama 

Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Ziauddin 

Sardar, ibarat jauh panggang dari api, sebab kendala politik masih menjadikan jarak di antara 

negara maju dengan negara berkembang, demikian pula antara timur dan barat. Apapun 

pertimbangannya komunisme dan zionisme tidak pernah akan membiarkan Islam tampil 

memimpin dunia. 

 Walaupun demikian bukan berarti tidak perlu usaha, banyak hal yang dapat dilakukan 

misalnya, sebagai berikut: 

1. Tingkatkan pendidikan yang berkualitas  

Dalam al-Qur”an telah diperintahkan oleh Allah Swt jalan untuk mempunyai ilmu ada dua, 

yaitu; membaca dan menulis.( QS. Al-A’laq/: 1-5). Perbanyak membaca buku secara rutin 

sangat dianjurkan bagi generasi milenial  sangat diperlukan sementara minat baca dari anak 

muda di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Most Littered 

Nation In the World 2016, dari total 61 negara, minat baca di Indonesia berada di peringkat 

60. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bersama, padahal dengan membaca buku setiap hari, 

wawasan yang diperoleh menjadi lebih luas dan hal tersebut akan merangsang kemampuan 

untuk berpikir secara kreatif. Apabila sulit untuk memulai kebiasaan membaca buku, kita bisa 

memilih buku-buku yang sederhana terlebih dahulu, seperti novel atau majalah-majalah 

remaja untuk lebih membiasakan diri. 

2. Mengacu pada paradigma pendidikan nasional,  

BSNP merumuskan 8 paradigma pendidikan nasional di Abad-21 sebagai berikut:  

a. Untuk menghadapi di Abad-21 yang makin syarat dengan teknologi dan sains dalam 

masyarakat global di dunia ini, maka pendidikan kita haruslah berorientasi pada matematika 

dan sains disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan (humaniora) dengan keseimbangan 

yang wajar. Seharusnya orientasi pendidikan Islam bukan hanya dengan model-model 

pendidikan dan pembelajaran seperti yang sudah ada sekarang ini, dibutuhkan terus menerus 

melakukan reformasi (pembaruan) dan inovasi serta kerja keras untuk memperbaiki 

kelemahan dan kekurangan menuju langkah baru ke arah kemajuan dan perkembangan sesuai 

dengan tuntutan zaman sehingga pemerataan, mutu, relevansi, dan efektif dan efisiensi dari 

pendidikan dapat diselesaikan dengan baik dan benar, hal itu karena tuntutan globalisasi 

bukan lagi hanya sampai tingkat mengenyam pendidikan akan tetapi keperluan akan 

keterampilan yang bisa menjadi nilai jual bagi diri, masyarakat dan negaranya.( Azyumardi 

Azra, 1999). 

b. Pendidikan bukan hanya membuat seorang peserta didik berpengetahuan, melainkan juga 

menganut sikap keilmuan dan terhadap ilmu dan teknologi, yaitu kritis, logis, inventif dan 

inovatif, serta konsisten, namun disertai pula dengan kemampuan beradaptasi. Di samping 

memberikan ilmu dan teknologi, pendidikan ini harus disertai dengan menanamkan nilai-nilai 

luhur dan menumbuh kembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera 

dan bahagia di lingkup nasional maupun di lingkup antarbangsa dengan saling menghormati 

dan saling dihormati. 
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 c. Untuk mencapai ini mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan 

pendidikan tinggi haruslah merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah, setiap 

jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya, menuju ke frontier ilmu. Namun demikian, 

penting pula pada akhir setiap jenjang, di samping jenjang untuk ke pendidikan berikutnya, 

terbuka pula jenjang untuk langsung terjun ke masyarakat.  

d. Pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian, karena kemandirian 

pribadi mendasari kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan kerjasama yang saling 

menghargai dan menghormati, untuk kepentingan bangsa.  

e. Khusus di perguruan tinggi, dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu dan 

teknologi, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam. 

 f. Dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebhinnekaan etnis, budaya, agama dan 

sosial, terutama di jenjang pendidikan awal. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan yang 

berbeda ini diarahkan menuju ke satu pola pendidikan nasional yang bermutu. 

 g. Untuk memungkinkan seluruh warganegara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang 

pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya pendidikan harus dilaksanakan 

oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah (pusat dan daerah). 

 

3. Membentuk Kreatifitas  Berpikir kreatif. 

Berpikir secara konsisten dan terus menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif/orisinil 

sesuai dengan keperluan. Penelitian Brookfield (1987) menunjukkan bahwa orang yang kreatif 

biasanya (a) sering menolak teknik yang standar dalam menyelesaikan masalah, (b) 

mempunyai ketertarikan yang luas dalam masalah yang berkaitan maupun tidak berkaitan 

dengan dirinya, (c) mampu memandang suatu masalah dari berbagai perspektif, (d) cenderung 

menatap dunia secara relatif dan kontekstual, bukannya secara universal atau absolut, (e) 

biasanya melakukan pendekatan trial and error dalam menyelesaikan permasalahan yang 

memberikan alternatif, berorientasi ke depan dan bersikap optimis dalam menghadapi 

perubahan demi suatu kemajuan. Marzano (1988) mengatakan bahwa untuk menjadi kreatif 

seseorang harus: (a) bekerja di ujung kompetensi bukan di tengahnya, (b) tinjau ulang ide, (c) 

melakukan sesuatu karena dorongan internela dan bukan karena dorongan eksternal, (d) pola 

pikir divergen/ menyebar, (f) pola pikir lateral/imajinatif. Berbagai penelitian yang dilakukan 

oleh para ahli psikologi terhadap orang-orang yang berpikir kreatif telah menghasilkan 

beberapa kriteria atau ciri-ciri orang yang kreatif. 

 Menurut Denny dan Davis (1982) dalam penelitian terhadap para penulis dan arsitek 

yang kreatif melalui identifikasi oleh anggota profesi mereka menghasilkan bahwa orang yang 

mempunyai kreatifitas yang tinggi itu cenderung memiliki ciri-ciri: fleksibel, tidak 

konvensional, eksentrik (aneh), bersemangat, bebas, berpusat pada diri sendiri, bekerja keras, 

berdedikasi dan inteligen. Pembelajaran kreatif mengharuskan guru untuk mampu 

merangsang peserta didik memunculkan kreatifitas, baik dalam konteks kreatif berfikir 

maupun dalam konteks kreatif melakukan sesuatu.  

Kreatif dalam berfikir merupakan kemampuan imajinatif namun rasional. Berfikir 

kreatif selalu berawal dari berfikir kritis yakni menemukan dan melahirkan sesuatu yang 

sebelumnya tidak ada atau memperbaiki sesuatu yang sebelumnya tidak baik. Tidak 
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seorangpun akan mengingkari bahwa kemampuan dan ciri-ciri kepribadian sampai tingkat 

tertentu dipengaruhi oleh oleg faktor lingkungan seperti keluwarga dan sekolah. Kedua 

lingkungan pendidikan ini dapat berfungsi sebagai pendorong (press) dalam pengembangan 

kreatifitas anak 

Pembelajaran yang kreatif mengandung makna tidak sekedar melaksanakan dan 

menerapkan kurikulum. Kurikulum memang merupakan dokumen dan rencana baku, namun 

tetap perlu dikritisi dan dikembangkan secara kreatif. Dengan demikian, ada kreativitas 

pengembangan kompetensi dan kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas termasuk 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan dan sarana untuk belajar. Pembelajaran kreatif 

juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi 

berbagai tingkat kemampuan siswa dan tipe serta gaya belajar siswa.  

Usaha atau cara yang harus dilakukan oleh para pendidik dalam membangkitkan 

kreativitas anak, antara lain; memberi kebebasan mengembangkan gagasan dan pengetahuan 

baru, bersikap respek terhadap ide-ide mereka, penghargaan pada inisiatif dan kesadaran diri,  

penekanan pada proses bukan pada penilaian hasil akhir karya mereka, memberikan waktu 

yang cukup  untuk berpikir dan menghasilkan karya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

untuk menggugah kreativitas , seperti : “mengapa”, “bagaimana”, dan “apa yang terjadi 

jika…..” dan bukan pertanyaan “apa” dan “kapan  atau “berapa”. 

4.  Vasilitas yang memadai 

Globalisasi dapat dipahami akselerasi penyebaran informasi mendunia yang luar biasa. 

Dalam waktu sekejap saja, melalui fasilitas teknologi komunikasi yang teramat canggih, arus 

informasi dari satu belahan bumi bisa menyebar secara cepat, sangat berpengaruh pada pola 

hidup manusia dalam berbagai aspek. Dalam masalah pendidikan khususnya pembelajaran 

agama Islam ikut tergilas dan mengalami goncangan. Pendidikan agama Islam yang lebih 

banyak membicarakan masalah karakter dan spiritual butuh pernyataan secara nyata dan logis. 

Sehingga menuntut kepada guru dan dosen lebih cerdas dan kreatif untuk beradaptasi dengan 

teknologi yang semakin canggih. Kini ajaran Islam semakin teruji kebenarannya sebagai 

agama yang diantar oleh Nabi terakhir  Muhammad saw. Kini berhadapan dengan masaalah 

baru, setelah berhasil berkompromi dengan filsafat dan logika dari Yunani beberapa abad yang 

silam, dilanjutkan dengan pemikiran-pemikiran moderen yang hendak mengobrak-ngabrik 

tatanan aqidah dan syariat Islam. Islam tidak akan terlepas dari tantangan terutama dalam 

aspek pendidikan yang senantiasa mengalami perkembangan dan generasi baru pada setiap 

zaman. 

 5. Kuwalitas Pendidik dan Guru. 

Paradigma  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  agama  belum  komprehensif, pada 

umumnya  berparadigma substantif  yaitu  mengkaji  agama  hanya  sebatas mengkaji  teks-

teks   dipadukan  dengan  tujuan  moral  yang  memberikan  pedoman etik secara abadi. Oleh 

karena itu, paradigma seperti ini  perlu  diikuti dengan paradigma inklusivistik yang 

berpandangan terbuka, dan  diikuti   dengan  paradigma  pluralistik  yang  berpandangan  

bahwa keberagamaan adalah sesuatu yang tak terhindarkan.  Inti dari pembelajaran agama   

adalah untuk  membersihkan,  mengingatkan,  dan  menggugah,  serta mengaktifkan  (kembali)  

fitrah  setiap  manusia,  sehingga  fitrah   mampu  membangkitkan  dan  mengarahkan  pola  

pikir  dan perbuatan/tindakan  seseorang. (Dudung  Rahmat  Hidayat:2007). 
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Dengan demikian untuk menghadapi generasi melenial di eraglobalisasi sekarang ini 

pendidikan agama Islam membutuhkan suatu pola dan bentuk penerapan sesuai dengan 

kondisi generasi melenial supaya mereka tetap menjadikan  pendidikan ajaran Islam sesuatu 

yang menarik untuk dipelajari dan  mampu mengantar mereka pada kehidupan yang 

sebenarnya, yaitu bahagia dunia dan akhirat. 

3. Meningkatkan kwalitas Dosen dan Gur. 

Pendidikan yang berkualitas akan diperoleh antara pelajar dan guru yang sama-sama 

memiliki kualitas. Tidak hanya pendidikan pengetahuan saja yang harus disetujui oleh guru 

di sekolah, diberikan juga pendidikan kepercayaan dan karakter. Karena pelajar tidak akan 

disetujui sebagai pelajar yang berkualifikasi tanpa persetujuan dengan kehormatannya yang 

baik. 

Reformasi Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Sebuah Tantangan dan Harapan Menurut 

Djamali bahwa dalam perspektif global ada beberapa faktor yang disoroti oleh sebagai 

fonomena kemuduran umat Islam, yaitu: kemunduran bidang agama, akhlak, keterbelakangan 

ilmu pengatahuan, dan teknologi, keterbelakangan ekonomi, sosial, kesehatan, politik, 

manajemen, dan bidang pendidikan secara global di dunia Islam, faktor-faktor tersebut yang 

memperlemah peran umat Islam dalam memaksimalkan kemampuan atau daya saing dalam 

pecaturan dunia global, dan itu semua merupakan tantangan pendidikan Islam dalam 

menghadapi era gobalisasi dan ummat Islam seyogyanya mampu menyikapinya dengan arif 

dan bijak sehingga mendapatkan solusi yang benar berdasarkan al-Qur’an, al-Hadist dan 

ijtihad para ulama dan ilmuwan di tanah air. 

4. Mengubah  Paradigma baru dengan memperkuat landasan Moral.  

Globalisasi merupakan ‘kata sakti’  karena dapat mengubah  pemikiran setiap orang di seluruh 

dunia terhadap dunia pendidikan. Pemahaman dan kesadaran bahwa satu-satunya yang dapat 

mempermudah jalan di abad global ini adalah melalui pendidikan. Ada yang menganggap 

pendidikan tidak lagi dianggap barang mewah, malah sebaliknya pendidikan menjadi suatu 

kebutuhan dalam mempersiapkan kehidupan hari esok yang tidak lagi dapat diramalkan. 

Namun demikian pendidikan adalah adalah pengalihan (transmisi) kebudayaan (ilmu 

pengetahuan, teknologi, ide-ide, etika dan nilai-nilai spiritual serta estetika) dari generasi 

yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa.  

Sedangkan Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan pendidikan yang falsafah, 

dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktek pendidikan 

didasarkan pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Qur-an dan hadits. Tujuannya 

secara umum untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia 

sebagai mahluk Allah, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak 

mulia dan beribadah kepada Nya. 

Pendidikan Islam sebagaimana dilakukan Rasulullah, dimulai dari mengubah sikap dan 

pola pikir masyarakat, menjadikan masyarakat Islam menjadi masyarakat belajar. 

Berkembang menjadi masyarakat ilmu yaitu masyarakat yang mau dan mampu menghargai 

nilai-nilai ilmiah. Masyarakat inilah yang dapat bertanggungjawab untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Orientasi pendidikan Islam harus diletakkan sebagai dasar 

tumbuhnya kepribadian manusia Indonesia paripurna (insan kamil). Sehingga keberadaannya 

selalu dibutuhkan dan memberikan kontribusi positif bagi lahirnya masyarakat intelektual. 

Dari paradigma tersebut, pendidikan Islam bukan hanya sebagai salah satu pengetahuan yang 
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harus dimiliki oleh peserta didik, melainkan harus menjadi nafas sekaligus dasar kepribadian 

yang di atasnya dibangun manusia Indonesia paripurna.Seharusnya posisi dan target 

pendidikan Islam mampu melahirkan masyarakat paripurna yaitu masyarakat muslim yang 

memiliki kualitas iman dan ilmu yang prima, sehingga eksistensinya selalu dibutuhkan oleh 

umat lain. Karena umat Islam adalah khairu ummah, bukan sekedar diperhitungkan atau 

sebagai pelengkap penderita (UNESCO, 1998). 

5. Menguasai lebih dari dua bahasa. 

Orientasi Pendidikan Islam Pendidikan Islam dewasa ini, dari segi apa saja terlihat goyah 

terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas, semestinya “sistem pendidikan Islam 

haruslah senantiasa mengorientasi diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang 

muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari perubahan, jika tidak maka 

pendidikan Islam di Indonesia akan mengalami ketinggalan dalam persaingan global.  

6. Rekonstruksi Metode dan Kurikulum 

Selain paradigma dan orientasi pendidikan agama Islam dibutuhkan juga rekonstruksi 

metode , kurikulum dan vasilitas  lainnya seperti perlengkapan sekolah dan kampus. Islam  

telah memiliki tradisi pembaharuan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim 

segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan 

sunnah.( Ensiklopedi Islam, 1986).  Reformasi merupakan perubahan secara drastis untuk 

perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) disuatu masyarakat atau negara; ekonomi 

perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. 

Menurut Emil Salim reformasi adalah menekankan untuk perubahan dengan melihat 

keperluan masa depan. Sedangkan menurut Din Syamsudin sebagaimana dikutip H.A.R. 

Tilaar menekankan kepada kembali dalam bentuk asa. ( H.A.R. Tilaar, 1998). 

Kurikulum juga harus memuat dampak yang direncanakan dari hasil pembelajaran 

(kompetensi) untuk masa kini dan masa yang akan datang, baik pada aspek normatif, keahlian 

dan aspek sosial, metode pembelajaran, metode penilaian dan evaluasi yang diterapkan 

maupun sumberdaya yang diperlukan. informasi dan teknologi, globalisasi. Gunakan 

teknologi secara bijak. Kurikulum pada hakekatnya adalah sebuah program yang disusun 

untuk mencapai tujuan pendidikan, akan tetapi seringkali perubahan kurikulum  hanya 

berfokus pada pengubahan dokumen saja, dan pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana 

belajar, cara evaluasi pembelajaran seringkali tidak berubah. Keterpurukan daya saing SDM  

tak lepas dari perubahan yang terjadi pada Abad XXI dan kondisi permintaan pasar kerja yang 

tak segera direspon oleh penyelenggara pendidikan. Perubahan jaman menghendaki 

dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar, berupa perubahan dari 

pandangan kehidupan masyarakat.( Ta’dib)  

7. Penggunaan  Teknologi Informasi  

Komputer  dalam  pembelajaran  dapat  berperan  sebagai alat bantu untuk 

memungkinkan PAI meluaskan paradigma ilmunya,  dapat  digunakan  untuk mewujudkan  

integrasi  antara   PAI  dengan  pendidikan  sains. Selain itu  dapat  mewujudkan  suatu  

rangkaian  PAI  sedunia. Kemudahan  teknologi  dapat   digunakan  untuk  merangkai  dan 

membina  satu  paradigma  dan  kurikulum  PAI  yang  sama  untuk negara-negara Islam dalam   

membina konsep ketauhidan menuju peradaban Islam yang  lebih maju. 

Pada hakikatnya pendidikan islam bertujuan untuk melahirkan generasi manusia yang 

mampu mengelola, memakmurkan, menguasai dan menerapkan hukum aturan Allah di muka 
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bumi ini. Itulah juga termasuk visi para Nabi dan Rasal, bukan untuk melahirkan manusia-

manusia perusak (fasid) bumi dan alam. Itulah yang dimaksudkan Allah dalam ayat-Nya 

bahwasanya Allah akan menciptakan para khalifah dari kalangan manusia yang kelak 

dipertanyakan oleh para malaikat. 

Di era seperti ini, studi-studi yang tidak dapat menjawab pertanyaan zaman baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dengan sendirinya akan tersingkirkan dan tidak diminati 

oleh khalayak masyarakat. Berbeda dengan studi-studi yang menawarkan pekerjaan dan 

penghasilan bagi lulusannya, akan banyak diminati oleh masyarakat. Kecenderungan 

penjajahan baru dalam bidang kebudayaan juga menyebabkan munculnya budaya pop atau 

budaya urban yang menyebabkan ajaran agama yang bersifat normatif dan menjanjikan masa 

depan yang baik (akhirat/surga), kurang diminati oleh masayarakat. 

Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits, memperbanyak 

kumpul kepada para ulama’-ulama’ agar kita tidak tersesat dari jalan-Nya, jalan yang murkai-

Nya, yang menyebabkan kita masuk neraka. 

Sumber Daya manusia yang dimiliki oleh lulusan muslim di Indonesia belum kapabel 

dan masih rendahnya mutu, maka diharapkan mutu lulusan di sekolah atau perguruan tinggi 

dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat berdaya saing di era globaliasasi ini 

sehingga mempunyai nilai jual yang siap kerja agar tidak menjadi “budak” di negeri sendiri. 

Semua permasalahan yang memperlemah kondisi umat harus diselesaikan melalui upaya 

strategis dalam memperkuat sumber daya umat Islam dengan cara memperoleh pendidikan 

keterampilan mulai dari bahasa asing, komputer, internet, teknologi dan pemberian beasiswa 

untuk belajar ke dalam dan luar negeri sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing, hendaknya setiap individu harus memiliki landasan dan 

kemampuan yang meliputi perilaku, kerja keras disiplin, tanggung jawab yang dapat dipercaya 

dan sejenisnya dengan berpedoman pada ajaran al-Qur’an dan al-Hadit’s.( Komaruddin 

Hidayat, Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta: Paramadina, 1995),  

III. KESIMPULAN 

1. Rekonstruksi pendidikan Islam saat ini perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang secara langsung akan mengubah sistem dan pandangan 

hidup manusia, baik yang berkaitan dengan masalah duniawi maupun ukhrawi. Dasar 

penyusunan kurikulum pendidikan Islam bukan hanya terletak pada perkembangan ilmu 

dalam Islam, melainkan didasarkan atas tuntutan masyarakat terhadap hasil pendidikan. Di 

antara tuntutan itu dalam memasuki abad 21 ini adalah menjadikan agama bukan hanya 

sebagai obyek pembangunan, tetapi nilai-nilai agama dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi 

dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 

2. Keadaan ini menuntut konsekuensi adanya proses penggalian nilai-nilai agama yang lebih 

akomodatif dengan tuntutan perkembangan zaman, proses sosialisasi nilai-nilai agama secara 

integratif sehingga tidak membuahkan lahirnya manusia yang memiliki kepribadian ganda. 

Dalam proses tersebut manusia memainkan peran aktif, tidak hanya melakukan proses 

penyesuaian diri dengan lingkungan secara pasif, melainkan selalu melakukan aksi dan reaksi 

dengan tujuan yang jelas, yaitu rahmatan lil alamin. 

3. Keharusan untuk bersifat kreatif , memberikan konsekuensi kepada ummat Islam  untuk 

melihat bahwa nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat bukan merupakan sesuatu 

yang memiliki kebenaran mutlak. Menuntut apresiasi yang sungguh-sungguh  dan menuntut 



87 
 
 Vol.16 No.58 JILFAI-UMI/3/2019 

 

 

ummat Islam   bersifat kritis dan reaktif. Konstruksi  Pendidikan agama Islam  bukan hanya 

wawasan dalam ilmu-ilmu agama tetapi menitik beratkan pada kreativitas, kualitas 

internasional, kekhasan/potensi lokal, dan collective intelligence yang membawa perubahan, 

memiliki daya saing di eraglobalisasi. Secara teknis, penyusun kurikulum – dengan dukungan 

pimpinan satuan pendidikan/program studi – memerlukan pemahaman tentang perancangan 

kurikulum serta konsep, proses, dan langkah-langkah pengembangan kurikulum agar 

penyusun kurikulum dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.  
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