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KATA PENGANTAR 

uji syukur kehadirat Allah SWT atas 

nikmat rahmat dan hidayah-Nya. 

Shalawat dan salam semoga selalu 

tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW karena berkat jasanya 

kita dapat menikmati ajaran islam 

Buku ini adalah Buku ajar yang dijadikan 

pegangan dalam mata kuliah manajemen pendidikan. 

Sebagai bahan ajar buku banyak kekurangan maka 

kritik konstruktif sangat diharapkan penulis. Tulisan 

ini berusaha untuk mengungkap secara mendetail hal-

hal tersebut diatas. Terakhir penulis berharap, semoga 

buku ini memberi manfaat bagi para pembaca  pada  

khususnya dan  masyarakat  pada umumnya. Terutama 

bagi calon pendidik maupun Pengajar 

 

       
  Mataram 20 September 2022 

   

   Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Urgensi Pendidikan Dalam Keluarga 

Tugas keluarga dalam mendidik anak-anak sudah 

sangat berat dan harus dibantu oleh sekolah. Tetapi, harus 

diingat bahwa tidak semua anak sedari kecilnya sudah 

menjadi tanggungan sekolah. Janganlah kita salah tafsir 

bahwa anak-anak yang sudah diserahkan kepada sekolah 

untuk dididiknya adalah seluruhnya menjadi tanggung 

jawab sekolah. Telah dikatakan bahwa kewajiban sekolah 

adalah membantu keluarga dalam mendidik anak-anak. 

Dalam mendidik anak-anak itu, sekolah 

melanjutkan pendidikan anak-anak yang telah dilakukan 

orang tua di rumah. Berhasil baik atau tidaknya 

pendidikan di sekolah bergantung pada dan dipengaruhi 

oleh pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan keluarga 

adalah fundamen atau dasar dari pendidikan anak 

selanjutnya. Hasil-hasil pendidikan yang diperoleh anak 

dalam keluarga menentukan pendidikan anak itu 

selanjutnya, baik di sekolah maupun dalam masyarakat.  
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Demikianlah, tidak dapat disangkal lagi betapa 

pentingnya pendidikan dalam lingkungan keluarga bagi 

perkembangan anak-anak menjadi manusia yang 

berpribadi dan berguna bagi masyarakat. Tentang 

pentingnya pendidikan dalam lingkungan keluarga itu 

telah dinyatakan oleh banyak ahli didik dari zaman yang 

telah lampau. 

Comenius (1592-1670), seorang ahli didaktik yang 

terbesar, dalam buku Didaktica Magna, di samping 

mengemukakan asas-asas didaktiknya yang sampai 

sekarang masih dipertahankan kebenarannya, juga 

menekankan betapa pentingnya pendidikan keluarga itu 

bagi anak-anak yang sedang berkembang. Dalam 

uraiannya tentang tingkatan-tingkatan sekolah yang dilalui 

oleh anak sampai mencapai tingkat kedewasaannya, ia 

menegaskan bahwa tingkatan permulaan bagi pendidikan 

anak-anak dilakukan di dalam keluarga yang 

disebutnya scola-materna (sekolah ibu). Untuk tingkatan ini 

ditulisnya sebuah buku penuntun, yaitu Informatorium. Di 

dalamnya diutarakan bagaimana orang-orang tua harus 

mendidik anak-anaknya dengan bijaksana, untuk 
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memuliakan Tuhan dan untuk keselamatan jiwa anak-

anaknya. 

J.J. Rousseau (1712-1778), sebagai salah seorang 

pelopor ilmu jiwa anak, mengutarakan pula betapa 

pentingnya pendidikan keluarga itu. Ia menganjurkan agar 

pendidikan anak-anak disesuaikan dengan tiap-tiap masa 

perkembangannya sedari kecilnya. Dalam buku, yang 

diberi judul Emile, dijelaskannya pendidikan-pendidikan 

manakah yang perlu diberikan kepada anak-anak 

mengingat masa-masa perkembangan anak itu. 

Perlu pula juga diketahui bahwa dasar pendidikan 

menurut Rousseau ialah alam anak-anak yang belum 

rusak; anak-anak harus dididik sesuai dengan alamnya. 

Kata-kata Rousseau yang penting dan selalu menjadi 

pedoman bagi kaum pendidik ialah anak itu 

bukanlahorang dewasa dalam bentuk kecil. Pikiran, 

perasaan, keinginan, dan kemampuan anak itu berbeda 

dengan kemampuan orang dewasa. 

C.G. Salzmann (1744 - 1811), seorang penganut 

aliran philantropinum, juga telah mengeritik dan 

mengecam pendidikan yang telah dilakukan oleh para 
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orang tua waktu itu. Dalam 

karangannya, Krebsbuchlein (Buku Udang Karang). 

Salzmann mengatakan bahwa segala kesalahan anak-anak 

itu adalah akibat dari perbuatan pendidik-pendidiknya, 

terutama orang tua. Orang tua pada masa Salzmann 

dipandangnya sebagai penindas yang menyiksa anaknya 

dengan pukulan yang merugikan kesehatannya, dan 

menyakiti perasaan-perasaan kehormatannya. Di sini 

Salzmann hendak menunjukkan bahwa pendidikan 

keluarga atau orang tua penting sekali. Ia juga 

menunjukkan betapa besar pengaruh lingkungan alam 

sekitar terhadap pertumbuhan dan pendidikan anak-anak. 

Pestalozzi (1746-1827), seorang ahli pendidikan 

sosial yang kenamaan, telah mengabdikan tenaga, pikiran, 

dan hidupnya untuk kepentingan anak-anaknya. Di 

berbagai tempat di negerinya (antara lain di Neuhof, di 

Stanz, dan Burgdorf) ia mendirikan tempat-tempat 

pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim-

piatu dan anak miskin lainnya, yang kebanyakan dari 

anak-anak tersebut tidak mendapat pendidikan dari orang 

tuanya. Dalam tempat-tempat pendidikannya itu ia 
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bekerja sebagai ayah, ibu, dan guru dari anak-anak, yang 

dididiknya secara klasikal itu. 

B. Strategi Keluarga dalam Menghadapi Masa Depan 

kini kemajuan ilmu dan teknologi telah membawa 

perubahan yang luar biasa  bagi kesejahteraan dan 

kenyamanan hidup manusia. Benda dan alam telah 

dimanfaatkan sepenuhnya – walaupun belum maksimal- 

bagi kesejahteraan manusia. 

Akan tetapi, di samping itu semua, kita tidak 

dapat menutup mata bahwa akibat kemajuan tersebut, 

maka sebagiannya telah menimbulkan dampak negatif 

bagi kehidupan manusia. Misalnya;  di mana-mana telah 

timbul penyakit invidualisme, materialisme, sekularisme, 

dan lain-lain dalam masyarakat kita, sehingga ketentuan 

agama sering begitu saja dilanggar dan disisihkan oleh 

manusia dalam aturan hidup sehari-hari. Manusia hanya 

terpaku pada kehidupan duniawi, tanpa sadar akan adanya 

kehidupan di balik alam dunia ini, yaitu alam akherat 

nanti.  
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Gambaran itu semua merupakan bayang-bayang 

kegelapan hidup yang sangat nyata, menyelimuti generasi 

masa kini. Karena itu kita tidak tahu lagi bagaimana nasib 

generasi anak cucu kita dikemudian hari, tentunya lebih 

berat lagi. Karenyanya  sejak14 abad yang silam sayidina 

Ali Karromallahu wajhah, berpesan 

ْم 
ُ
ْىَن ِلَصَماٍن َغْيَر َشَمِىن

ُ
ْىق

ُ
ُهْم َمْخل ِئنَّ

َ
ْم ف

ُ
َدل

َ
ْوَل

َ
ُمْىا ا ِ

ّ
 َعل

Maksudnya: Ajari/ didiklah anak-anakmu semua, 

karena sesungguhnya mereka diciptakan pada suatu 

zaman atau masa yang berbeda dengan zaman atau masa 

kamu sekalian. 

Ungkapan tersebut di atas, menjadi inspirasi bagi 

para orang tua  agar selalu mengajar dan mendidik putra-

putrinya  guna mempersiapkan mereka menjadi generasi 

penerus yang handal, yang berkualitas baik jasmaninya 

maupun rohaninya, generasi yang mampu menciptakan 

masa depan yang gemilang, masa depan yang diridloi 

Allah swt. 
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Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh 

generasi yang berkualitas dan mampu membangun masa 

depan dunia yang berorientasikan akherat , yaitu:  

Pertama: generasi yang sehat  dan sempurna fisik 

jasmaninya. Sebab jasmani yang tidak prima karena 

kekurangan gizi, tidak membiasakan hidup sehat, 

kesakitan dan lemah, sudah tentu tidak akan dapat 

menjalankan tugas berat, yakni tugas membangun negara 

pada masa kini dan masa datang. Hal ini telah disinyalir 

dan dikhawatirkan oleh Allah swt dalam firmanNya:  

ا
ً
 ِطَعاف

ً
ت ٍَ
ّزِ
ُ
ِفِهْم ذ

ْ
ًْ َخل ْىا ِم

ُ
ْى َجَسم

َ
ًَ ل ًْ ِر

َّ
ْخَش ال َُ ُقْىا هللَا  َولْ خَّ َُ

ْ
ل
َ
ْيِهْم ف

َ
ْىا َعل

ُ
َخاف

ًدا ) اليظاء :  ًْ  َطِد
ً

ْىَل
َ
ْىا ق

ُ
ُقْىل َُ  (  9َولْ

“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meniggalkan di belakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, 

karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

mengucapkan perkataan yang benar ( An-Nisa: 9 ) 

Di samping itu, Rasulullah saw bersabda: 
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 ً ِف ) زواه مظلم ع ُْ ِع ًِ الظَّ ْؤِم
ُ ْ
ًَ اْل ى هللِا ِم

َ
َحبُّ ِإل

َ
َقِىيُّ َخْيٌر َوؤ

ْ
ًُ ال ْؤِم

ُ ْ
ْل
َ
ا

 (ؤبي هٍسسة 

“ Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih 

disukai Allah daripada mukmin yang lemah ( HR. Muslim dari 

Abu Hurairah). 

Syarat kedua, adalah generasi yang berilmu, yaitu 

generasi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, bukan saja 

pengetahuan agama tetapi juga pengetahuan umum. 

Bukankah Rasulullah saw selalu menganjurkan agar kita 

hidup seimbang antara kepentingan keduniaan dan 

keakheratan.  

َك َجُمْىُث َغًدا هَّ
َ
إ
َ
ِخَسِجَك م

َ
َبًدا َواْعَمْل ِِل

َ
ُش ا ِْ ِع

َ
َك ح هَّ

َ
إ
َ
اَك م َُ  ِإْعَمْل ِلُدْه

 “Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu 

hidup selamanya dan berbuatlah untuk kehidupan akheratmu 

seolah-olah kamu akan mati besok pagi” 

Di dalam al-Qur‟an, Allah swt berfirman: 
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َما 
َ
ًْ ل ْحِظ

َ
ا َو ا َُ ْه ًَ الدُّ َبَك ِم ِْ َع َهِص

ْ
 َجي

َ
ِخَسَة َوَل

ْ
اَز ْلا َما آَجاَك هللُا الدَّ ُْ َواْبَخِغ ِف

ًَ ) القصص :  ًْ ْفِظِد
ُ ْ
ِحبُّ اْل ًُ  

َ
ْزِض ِإنَّ هللَا َل

َ ْ
َفَظاَد ِفْي ْلا

ْ
 َجْبِغ ال

َ
َك َوَل ُْ ًَ هللُا ِالَ ْحَظ

َ
 77ؤ

 ) 

“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. sesungguhNya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan” ( Al- Qashash: 77). 

Kemudian syarat ketiga ialah generasi yang 

beriman, yaitu generasi yang sadar bahwa di atas 

kekuasaan manusia ini ada suatu Zat Yang Maha Esa dan 

Maha Kuasa, yang memiliki sifat-sifat yang 

Mahasempurna. Generasi yang beriman ialah generasi 

yang bukan saja mengandalkan kecerdasan dan 

keterampilan, tetapi juga mengakui peranan Allah.  

Memang, kepintaran dan kecerdasan otak saja 

tidak menjamin seseorang menjadi baik dan masyarakat 

menjadi aman tenteram. Ilmu saja tidak cukup, dia harus 
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berada di tangan orang-orang yang beriman agar ilmu 

tidak salah pakai, yang justeru dapat mencelakakan umat 

manusia. Bukankah bom hydrogen, senjata pemusnah 

dan mesin perang lainnya diciptakan oleh orang-orang 

yang pintar. Kepintaran tanpa iman sungguh 

membahayakan hidup ini. 

Syarat keempat ialah generasi yang gemar beramal 

dan berkarya, yaitu berbuat sesuatu yang bermutu dan 

manfaatnya digunakan sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

Hanya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh 

yang tidak rugi hidupnya, sebagaimana disinyalir oleh 

Allah dengan firmanNya: 

اِلَحاِث  ْىا الصَّ
ُ
ًَ آَمُىْىا َو َعِمل ًْ ِر

ّ
 ال

َّ
ِفْي ُخْظٍس . ِإَل

َ
َظاَن ل

ْ
و ِ
ْ

َعْصِس . ِإنَّ ْلا
ْ
َوال

َحّقِ 
ْ
ْبِر )العصس:  َوَجَىاَصْىا ِبال  (3-1َوَجَىاَصْىا ِبالصَّ

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar 

berada dalam erugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati 

kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepa ti kesabaran” 

(Al- „Ashr: 1-3) 
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Syarat kelima ialah generasi yang berakhlak, yaitu 

generasi yang selaras, serasi  dan seimbang hubungannya 

dengan Allah, dengan sesama manusia  serta dengan alam 

sekitarnya, yaitu generasi yang tetap bertakwa pada Allah, 

saling bekerjasama dengan sesamanya, dan mengelola 

alam sekitar dengan baik dan penuh tanggung jawab. 

Akhirnya, marilah kita berusaha sekuat tenaga dan 

selalu memohon kepada Allah swt semoga kita dapat 

melahirkan generasi penerus yang memenuhi lima syarat 

tersebut, yaitu generasi yang insya Allah dapat mengatasi 

segala tantangan zaman di masa mendatang, amin. 
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BAB II 

GAGASAN UMUM TENTANG MANAJEMEN 

A. Pengertian   Manajemen Pengelolaan  

Para ahli manajemen memberikan rumusan 

“manajemen” yang berbeda antara satu dengan lainnya. 

Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh sudut 

pandang mereka terhadap hakikat manajemen itu sendiri.  

Hamalik memaknai manajemen sebagai ”suatu 

proses sosial yaitu proses kerjasama antara dua orang atau 

lebih secara formal yang didukung oleh sumber-sumber 

(baik berupa sumber manusia, sumber  material, sumber 

biaya dan sumber informasi yang dilaksanakan dengan 

menggunakan metode kerja tertentu yang efisien dan 

efektif dari segi tenaga, dana, waktu dan sebagainya dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan 

sebelumnya”.1 

James A.F.Stoner mengemukakan bahwa 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

                                                                 
1 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, 

(Bandung: Remaja Rosydakarya,  2007), hlm.  16  
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organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi  

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.2 Demikian pula halnya George R Terry, ia 

memandang manajemen sebagai sebuah proses yang khas, 

yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia serta sumber-sumber lain.3 

Memperhatikan pengertian manajemen 

sebagaimana dikemukakan oleh berbagai pakar di atas 

nampak adanya perbedaan redaksi  rumusan manajemen 

antara satu dengan lainnya. Sekalipun demikian, kalau 

dikaji lebih lanjut bahwa masing-masing redaksi yang 

dikemukakan oleh para ahli tersebut memiliki kesamaan 

prinsip yaitubahwa dalam manajemen terdapat proses 

perencanaan (planing), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan (leading) dan pengendalian (controlling) kegiatan 

anggota organisasi dan kegiatan penggunaan sumber-

                                                                 
2 James A.F. Stoner, Management ( New York: Prenticel 

/Hall International. Inc. 1982), hlm. 8 
3George R Terry,  Asas-asas Manajemen. Terj. Dr. Winardi. 

Cet. 8, ( Bandung: PT. Alumni,  2006), hlm. 4 



 

14 

sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

Dari pemaparan tentang manajemen di atas, dapat 

dipahami bahwa manajemen jika dilihat dari sudut proses, 

merupakan suatu kegiatan yang memiliki tahapan-tahapan 

kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama orang-

orang dengan memanfaatkan sumber-sumber yang 

tersedia. Proses kegiatan dimaksud terdiri atas 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian secara sistematis dan terencana. Hubungan 

di antara fungsi-fungsi manajerial  di atas merupakan satu 

kesatuan sebagai proses yang berkesinambungan.  

Memperhatikan beberapa rumusan manajemen 

sebagaimana dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa 

dalam manajemen tersebut terdapat beberapa unsur, 

antara lain: (1) adanya suatu proses yakni tahap-tahap 

tertentu yang harus dilakukan, (2) adanya penataan, (3) 

adanya sumber-sumber potensial yang harus dilibatkan 

baik yang besifat manusiawi maupun non-manusiawi, (4) 

adanya tujuan yang hendak dicapai, dan (5) pencapaian 

tujuan tersebut harus dilakukan secara efektif dan efesien.  
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Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah salah satu ruang lingkup manajemen yang 

dikaitkan dengan teori pendidikan dilembaga Islam yang 

dikenal manajeman pendidikan Islam. Istilah manajemen 

pendidikan Islam dipahami sebagai   sistem adalah 

sejumlah satuan yang berhubungan antarsatu dengan 

lainya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu 

kesatuan yang biasanya berusaha mencapai tujuan 

tertentu. Sesuatu dapat dinamakan sistem bila terjadi 

hubungan atau interelasi dan interdepensi baik internal 

maupun eksternal antar subsistem.4  Sebagai sebuah 

sistem sudah barang tentu organisasi pendidikan sangat 

kompleks karena di dalamnya ada unsur manusia 

bekerjasama menggunakan pengetahuan dan teknik-

teknik tertentu dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara 

umum menurut Johnson, dkk sebuah organisasi terdiri 

dari:1) Goal oriented, people with a purphose, 2) Psychological 

system, people working in groups, 3) Technical system, people using 

                                                                 
4 Veithzal Rifai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan 

Prilaku Organisasi, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011.),h.357.  
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knowledge and technique, and 4) An integration of structural 

activities, people coordinating their efforts. 5 

Keterkaitan antara sistem dan pengelolaan yang 

baik dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya akan 

mengantarkan pola pendidikan yang baik. Untuk itu 

lembaga-lembaga pendidikan Islam harus dikelola oleh 

tenaga-tenaga manajerial yang profesional. Pengelolaan 

lembaga pendidikan perlu memperhatikan kompetensi 

untuk mencapai performance (kinerja) yang baik.  

 Pentingnya  sebuah organisasi atau lembaga 

harus  memiliki sistem yang bagus sehingga organisasi 

atau lembaga tersebut memiliki kualitas yang bagus, 

dengan sendirinya aspek pengelolaan akan baik yang 

akhirnya lembaga tersebut memiliki keunggulan dan 

kualitas mutu yang berbeda dengan lembaga yang lain.    

B. Prinsip Umum Manajemen Pengelolaan 

Menurut Fattah  1996 (dalam Syarifuddin) 

dijelaskan bahwa aplikasi paham sistem terhadap proses 

manajemen dan proses pendidikan dalam wadah 

                                                                 
5 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, 

(Jakarta:Ciputat Press,2005),h.24  
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keorganisasian merupakan strategi pemecahan masalah 

pendidikan yang komplek.6 

Pendidikan merupakan sistem dan cara 

meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek 

kehidupan manusia.7  Dikutip oleh Abuddin Nata, Ilmu 

pendidikan Islam dengan pendekatan manajeman dapat 

diartikan sebagai sebuah konsep yang mencoba 

menerapkan fungsi-fungsi manajeman seperti planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 

(pelaksanaan), controlling (pengawasan), dan evaluating 

(penilaian), serta suvervising (perbaikan) dalam kegiatan 

pendidikan.8  Sementara menurut Soebagio, manajemen 

pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-

sumber  daya pendidikan agar terpusat dalam mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. 9  

                                                                 
6 Ibid, hal. 25  
7 Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan 

Islam,(Yogyakarta:Safiria Insani Press,2003),h.4  
8 Abuddin Nata. Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta:Raja Grafindo 

Persada,2009),.h.219  
9 Soebagio Atmodiwiro.Manajemen Pendidikan 

Islam(Jakarta:Ardadiza Jaya,2000),h.22  
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Menurut Owen, J.G,10 kemampuan profesional 

manajerial itu penting bagi pelaksanaan kegiatan 

manajemen kurikulum dalam mengolah atau 

memanfaatkan berbagai sumber yang ada di masyarakat, 

untuk dijadikan nara sumber dalam kegiatan kurikulum, 

sebab kegiatan pendidikan merupakan kegiatan behavioral 

di mana di dalamnya terjadi berbagai interaksi sosial 

antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan atau 

guru dengan murid dan lingkungannya. 

Proses manajemen tersebut sejalan dengan proses 

manajemen model Taba yang merupakan modifikasi dari 

model proses manajemen yang dikembangkan oleh Tyler. 

Menurut Taba, diagnosis kebutuhan peserta didik dapat 

menggambarkan dan memberikan petunjuk dalam 

merumuskan tujuan pendidikan. Dalam merumuskan 

tujuan pendidikan, ada empat area yang perlu 

diperhatikan.Pertama, konsep atau ide-ide yang perlu 

dipelajari (concepts or ideas to be learned).Kedua, sikap, 

sensitivitas, dan perasaan yang akan dikembangkan 

                                                                 
10Owen, J.G., The Management of  Curiculum Development, 

(Cambride: University Press. 1973), hlm.57 
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(attitudes, sensitivities, and feeling to be developed), ketiga, pola 

pikir yang akan ditekankan, dikuatkan atau 

dimulai/dirumuskan ( ways of tkinking to be reinforced, 

strengthened, or intiated). Keempat, kebiasaan dan kemampuan 

yang akan dikuasai (habits and skills to be mastered).11 

Secara lebih rinci Sri Minarti mendefinisikan 

manajemen sebagai “kegiatan perencanaan (planning), 

pelaksanaan (action), dan evaluasi (evaluating) yang 

bertujuan agar seluruh pembelajaran terlaksana secara 

berhasil guna dan berdaya guna dalam dunia 

pendidikan”.12 Definisi manajemen yang dikemukakan 

oleh Minarti di atas menggambarkan bahwa dalam 

kegiatan manajemen  terdapat suatu proses kegiatan yang 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

terhadap suatu kegiatan dalam sebuah lembaga, 

 

 

                                                                 
11Hilda Taba, Curriculum Development Theory and Practice (New 

York: Harcont and Word, 1962), hlm. 350. Dalam Zainal Arifin,  

Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam, (Jogyakarta: 

Diva Press, 2012), hlm. 65 
12Sri Minarti,  Manajemen Sekolah : Mengelola Lembaga 

Pendidikan Secara Mandiri, (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media,   2011), hlm. 

95 
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BAB II 

Manajemen Pendidikan 

A. Manajemen  Kurikulum Pendidikan  

1. Pengertian  Manajemen Kurikulum 

Pendidikan  

Sebelum membicarakan pengertian 

manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam, 

terlebih dahulu dipaparkan pengertian 

manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk 

membantu mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang makna  atau hakikat 

manajemen kurikulum. Para ahli manajemen 

memberikan rumusan “manajemen” yang berbeda 

antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut 

sangat dipengaruhi oleh sudut pandang mereka 

terhadap hakikat manajemen itu sendiri.  

Hamalik memaknai manajemen sebagai 

”suatu proses sosial yaitu proses kerjasama antara 

dua orang atau lebih secara formal yang didukung 

oleh sumber-sumber (baik berupa sumber 

manusia, sumber  material, sumber biaya dan 
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sumber informasi yang dilaksanakan dengan 

menggunakan metode kerja tertentu yang efisien 

dan efektif dari segi tenaga, dana, waktu dan 

sebagainya dalam rangka mencapai tujuan tertentu 

yang telah direncanakan sebelumnya”.13 

James A.F.Stoner mengemukakan bahwa 

manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi  lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.14 Demikian pula halnya George R 

Terry, ia memandang manajemen sebagai sebuah 

proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-

tindakan: perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang 

                                                                 
13 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, 

(Bandung: Remaja Rosydakarya,  2007), hlm.  16  
14 James A.F. Stoner, Management ( New York: Prenticel 

/Hall International. Inc. 1982), hlm. 8 
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telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia serta sumber-sumber lain.15 

Memperhatikan pengertian manajemen 

sebagaimana dikemukakan oleh berbagai pakar di 

atas nampak adanya perbedaan redaksi  rumusan 

manajemen antara satu dengan lainnya. Sekalipun 

demikian, kalau dikaji lebih lanjut bahwa masing-

masing redaksi yang dikemukakan oleh para ahli 

tersebut memiliki kesamaan prinsip yaitu bahwa 

dalam manajemen terdapat proses perencanaan 

(planing), pengorganisasian (organizing), pengarahan 

(leading) dan pengendalian (controlling) kegiatan 

anggota organisasi dan kegiatan penggunaan 

sumber-sumber daya organisasi lainnya untuk 

mencapai tujuan organisasi.  

Dari pemaparan tentang manajemen di 

atas, dapat dipahami bahwa manajemen jika 

dilihat dari sudut proses, merupakan suatu 

kegiatan yang memiliki tahapan-tahapan kegiatan 

pencapaian tujuan melalui kerjasama orang-orang 

                                                                 
15George R Terry,  Asas-asas Manajemen. Terj. Dr. Winardi. 

Cet. 8, ( Bandung: PT. Alumni,  2006), hlm. 4 
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dengan memanfaatkan sumber-sumber yang 

tersedia. Proses kegiatan dimaksud terdiri atas 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian secara sistematis dan terencana. 

Hubungan di antara fungsi-fungsi manajerial  di 

atas merupakan satu kesatuan sebagai proses yang 

berkesinambungan. Hubungan fungsi-fungsi 

manajerial tersebut dapat digambarkan seperti di 

bawah ini:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 Diadopsi dari John R. Schermerhon, Jr. 1996, Management , 

5” Edition. John Woley and Sone, Inc New York, Diterjemahkan 

oleh M. Purnama Putranta, (1997), Manajemen, Buku 1,  Penerbit 

Andi:Yogyakarta)  dalam (Marno dan Triyo Supriyanto), Manajemen, 

hlm.12 
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Memperhatikan beberapa rumusan 

manajemen sebagaimana dipaparkan di atas, dapat 

diketahui bahwa dalam manajemen tersebut 

terdapat beberapa unsur, antara lain: (1) adanya 

suatu proses yakni tahap-tahap tertentu yang 

harus dilakukan, (2) adanya penataan, (3) adanya 

sumber-sumber potensial yang harus dilibatkan 

baik yang besifat manusiawi maupun non-

manusiawi, (4) adanya tujuan yang hendak dicapai, 

dan (5) pencapaian tujuan tersebut harus 

dilakukan secara efektif dan efesien. 

Setelah memahami pengertian 

manajemen, selanjutnya dipaparkan pengertian 

manajemen kurikulum menurut beberapa ahli. 

Asep Sudarsyah mendefinisikan manajemen 

kurikulum sebagai “suatu sistem pengelolaan 

kurikulum yang kooperatif, komprehensif, 

sistemik dan sistematik dalam rangka 

mewujudkan ketercapaian tujuan 
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kurikulum”.17Baharuddin mendefinisikan  

manajemen kurikulum dan pembelajaran sebagai 

“suatu usaha sistematis yang dilakukan pihak 

sekolah/madrasah dalam merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan dan 

mengawasi kegiatan pelaksanaan kurikulum dan 

pembelajaran  sebagai strategi yang dilakukan 

sekolah/madrasah dalam mengadaptasikan proses 

pewarisan kultur (budaya) baik yang terjadi di 

dalam maupun di luar sekolah/madrasah dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 18 

Suharsimi Arikunto mendefinisikan 

manajemen kurikulum sebagai keseluruhan proses 

usaha bersama untuk memperlancar pencapaian 

tujuan pengajaran dengan titikberat pada usaha 

meningkatkan kualitas interaksi belajar 

                                                                 
17Asep, Sudarsyah  dkk, Manajemen PendidikanI, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm. 191. 

18Baharuddin, dkk,  Manajemen Pendidikan Islam: Transformasi 

Menuju Sekolah/Madrasah Unggul, (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), 

hlm. 58-59. 
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mengajar.19Hal senada disampaikan oleh 

B.Suryosubroto, bahwa manajemen kurikulum 

adalah kegiatan yang dititikberatkan kepada 

usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di 

sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. 20 

Manajemen dalam kaitannya dengan 

kurikulum, beberapa definisi di atas memberikan 

pemahaman bahwa  manajemen kurikulum adalah 

suatu sistem pengelolaan kurikulum yang 

kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistimatik 

dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan 

kurikulum.21 Dalam pelaksanaannya, manajemen 

kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan 

konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada 

lembaga pendidikan atau sekolah dalam 

                                                                 
19Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana,  Manajemen Pendidikan, 

(Yogyakarta: Aditya Media, 2008), 131 
20B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah , (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2004), 42 
21Asep Sudarsyah, Manajemen Implementasi Kurikulum, 

(Bandung, UPI Press, 2012), 191 
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mengelola kurikulum secara mandiri dengan 

memperioritaskan kebutuhan dan ketercapaian 

sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan 

atau sekolah dengan tidak mengabaikan  

kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.  

Dengan demikan, dalam pelaksanaan 

kebijakan di bidang kurikulum diperlukan 

kemampuan manajerial kurikulum yaitu 

kemampuan dalam merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, dan 

mengendalikan kegiatan-kegiatan kurikulum 

dengan melibatkan berbagai instansi terkait dan 

relevan serta memanfaatkan seluruh sumber daya 

pendidikan, diantaranya meliputi: sumber daya 

manusia (kepala sekolah, guru), peralatan lunak 

(struktur organisasi, Peraturan Perundang-

undangan, deskripsi tugas, prosedur kerja), 

harapan-harapan (visi, misi, tujuan dan saran yang 

ingin dicapai pendidikan).  
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Menurut Owen, J.G,22 kemampuan 

profesional manajerial itu penting bagi 

pelaksanaan kegiatan manajemen kurikulum 

dalam mengolah atau memanfaatkan berbagai 

sumber yang ada di masyarakat, untuk dijadikan 

nara sumber dalam kegiatan kurikulum, sebab 

kegiatan pendidikan merupakan kegiatan behavioral 

di mana di dalamnya terjadi berbagai interaksi 

sosial antara guru dengan murid, murid dengan 

murid, dan atau guru dengan murid dan 

lingkungannya. 

Sejalan dengan makna manajemen di atas, 

secara lebih rinci Sri Minarti mendefinisikan 

manajemen (kurikulum) sebagai “kegiatan 

perencanaan (planning), pelaksanaan (action), dan 

evaluasi (evaluating) yang bertujuan agar seluruh 

                                                                 
22Owen, J.G., The Management of  Curiculum Development, 

(Cambride: University Press. 1973), hlm.57 
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pembelajaran terlaksana secara berhasil guna dan 

berdaya guna dalam dunia pendidikan”.23 

Definisi manajemen (kurikulum) yang 

dikemukakan oleh Minarti di atas 

menggambarkan bahwa dalam kegiatan 

manajemen (kurikulum) terdapat suatu proses 

kegiatan yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian terhadap kurikulum itu 

sendiri yang merupakan ruang lingkup kurikulum.  

Berdasarkan definisi di atas dapat 

dipahami bahwa manajemen kurikulum adalah 

suatu kegiatan yang dirancang untuk 

memudahkan pengelolaan pendidikan dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang 

diawali dari tahap perencanaan dan diakhiri 

dengan evaluasi program, agar kegiatan belajar 

mengajar dapat terarah dengan baik. 

Adapun  kurikulum dalam sistem 

pendidikan di Indonesia adalah seperangkat 

                                                                 
23Sri Minarti,  Manajemen Sekolah : Mengelola Lembaga 

Pendidikan Secara Mandiri, (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media,   2011), hlm. 

95 
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rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU 

No. 20 tahun 2003 pasal 1 poin 19). Dengan 

demikian, ada tiga komponen yang termuat dalam 

kurikulum, yaitu tujuan, isi dan bahan pelajaran, 

serta cara pembelajaran baik yang berupa strategi 

pembelajaran maupun evaluasinya. 

Untuk itu, kurikulum direncanakan dan 

diatur dengan memperhatikan tahap 

perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya 

dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan 

nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kesenian, serta kesesuaian dengan jenis 

dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. 

Oleh karena itu kurikulum pada semua jenjang 

pendidikan dikembangkan  sesuai dengan 

tuntutan lingkungan, budaya setempat dan ciri 

khas satuan pendidikan pada masing-masing 

jenjang pendidikan. 
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Dalam kaitannya dengan kurikulum PAI, 

maka yang dimaksud dengan manajemen 

kurikulum PAI adalah sistem pengelolaan 

kurikulum PAI yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian 

terhadap kurikulum PAI yang meliputi tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara atau metode yang 

akan digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

PAI termasuk sistim atau cara penilaian PAI itu 

sendiri. 

2. Implementasi Manajemen Kurikulum 

Pendidikan  

Manajemen kurikulum sesungguhnya 

diarahkan agar proses pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang telah dirumuskan. Guru diberikan 

wewenang untuk mengembangkan kurikulum 

agar proses belajar mengajar memiliki makna yang 

mendalam pada diri siswa dan guru. Kepala 

sekolah juga bertanggung jawab dalam 

membimbing dan mengarahkan pengembangan 

kurikulum serta melakukan supervisi dalam 

pelaksanaannya. Kepala sekolah bekerja keras dan 
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bertanggung jawab dalam implementasi 

kurikulum yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian terhadap perbaikan dan 

pengembangan kurikulum. Untuk ketercapaian 

program kurikulum yang efektif, kepala sekolah 

bersama guru harus menjabarkan isi kurikulum 

secara lebih rinci dan operasional ke dalam 

program tahunan, catur wulan dan semester. 

Sedangkan program mingguan atau satuan 

pelajaran (satpel) wajib dipahami dan didalami 

guru  sebelum melakukan kegiatan belajar 

mengajar.  

 Agar proses belajar mengajar berjalan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka 

langkah-langkah dalam pelaksanaan kurikulum di 

sekolah yang terdiri dari empat tahapan 

(perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

penilaian/pengendalian) perlu diperhatikan. 

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa 

manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada 

pengendalian kurikulum dengan melibatkan 
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berbagai komponen pendidikan dan 

stakeholderslainnya serta memanfaatkan sumber 

daya pendidikan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran PAI secara efektif dan efisien. 

Dengan demikian proses manajemen kurikulum 

PAI di sekolah mempunyai peran yang cukup 

strategis dalam kaitannya dengan pencapaian 

tujuan pembelajaran PAI yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien. 

Dalam menyusun perencanaan  ini 

didahului oleh ide-ide yang akan dituangkan dan 

dikembangkan dalam program, ide-ide 

pengembangan kurikulum PAI dimaksud bisa 

berasal dari:visi, misi dan tujuan yang ingin 

dicapai. Visi (vision) adalah the statment of ideas or 

hopes, yakni pernyataan tentang cita-cita atau 

harapan-harapan yang ingin dicapai oleh suatu  

lembaga pendidikan dalam jangka panjang, antara 

lain: kebutuhan stakeholders (siswa, masyarakat, 

pengguna lulusan), dan kebutuhan untuk studi 

lanjut. Hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan 

tuntutan perkembangan iptek dan zaman. 
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Pandangan-pandangan para pakar dengan 

berbagai latar belakang. Kecenderungan era 

globalisasi, yang menuntut seseorang untuk 

memiliki etos belajar sepanjang hayat, melek 

sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi.  

Ide-ide tersebut kemudian diramu 

sedemikian rupa untuk dikembangkan dalam 

program atau kurikulum sebagai dokumen, yang 

antara lain berisi: informasi dan jenis dokumen 

yang akan dihasilkan; bentuk/format silabus; 

dan komponen-komponen kurikulum yang 

harus dikembangkan. Apa yang tertuang dalam 

dokumen tersebut kemudian dikembangkan dan 

disosialisasikan dalam proses pelaksanaannya, 

yang dapat berupa pengembangan kurikulum 

dalam bentuk satuan acara pembelajaran atau 

SAP,  proses pembelajaran dikelas atau diluar 

kelas, serta evaluasi pembelajaran, sehingga 

diketahui tingkat efisiensi dan efektifitasnya. 

Dari evaluasi ini akan diperoleh umpan balik 

(feed back) untuk digunakan dalam 

penyempurnaan kurikulum berikutnya. Dengan 
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demikian, proses pengembangan kurikulum 

menunutut adanya evaluasisecara berkelanjutan 

mulai dari perencanaan, implementasi, hingga 

evaluasinya itu sendiri.  

Proses manajemen tersebut sejalan 

dengan proses manajemen model Taba yang 

merupakan modifikasi dari model proses 

manajemen yang dikembangkan oleh Tyler. 

Menurut Taba, diagnosis kebutuhan peserta didik 

dapat menggambarkan dan memberikan petunjuk 

dalam merumuskan tujuan pendidikan. Dalam 

merumuskan tujuan pendidikan, ada empat area 

yang perlu diperhatikan.Pertama, konsep atau ide-

ide yang perlu dipelajari (concepts or ideas to be 

learned).Kedua, sikap, sensitivitas, dan perasaan 

yang akan dikembangkan (attitudes, sensitivities, and 

feeling to be developed), ketiga, pola pikir yang akan 

ditekankan, dikuatkan atau dimulai/dirumuskan ( 

ways of tkinking to be reinforced, strengthened, or 
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intiated). Keempat, kebiasaan dan kemampuan yang 

akan dikuasai (habits and skills to be mastered).24 

Dalam melakukan manajemen kurikulum, 

ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, 

menurut Ella Yuliawati dalam Zaenal Arifin, 

bahwa langkah-langkah pengembangan 

kurikulumsangat dipengaruhi oleh empat langkah, 

yaitu:  merumuskan tujuan pendidikan, menyusun 

pengalaman belajar, mengelola pengalaman 

belajar, dan menilai pembelajaran.25 

Menurut Stoner (2003)  dalam Muh. 

Irfan,26Proses mananjemen adalah proses 

pelaksanaan fungsi–fungsi manajemen. Agar 

fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan 

baik, maka diperlukan adanya sumber-sumber 

pendidikan yang mendukung pelaksanaan fungsi-

                                                                 
24Hilda Taba, Curriculum Development Theory and Practice (New 

York: Harcont and Word, 1962), hlm. 350. Dalam Zainal Arifin,  

Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam, (Jogyakarta: 

Diva Press, 2012), hlm. 65 

25Zainal Arifin,  Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum 

Pendidikan Islam, (Jogyakarta: Diva Press, 2012), hlm 44-48 
26Moh. Irfan, Manajemen,hlm. 121  
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fungsi manajemen tersebut agar dapat berjalan 

dengan efektif dan efesien.  

Berdasarkan pada fungsi-fungsi 

manajemen tersebut, maka pelaksanaan kegiatan 

manajemen kurikulum PAI meliputi bagaimana 

pimpinan melaksanakan proses perencanaan 

kurikulum, pengarahan kurikulum,  pelaksanaan 

kurikulum, dan pengendalian kurikulum dalam 

upaya untuk mengkaitkan  komponen yang satu  

dengan komponen lainnya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.  

Untuk memperoleh gambaran yang 

holistik tentang keempat tahapan yang dilalui 

dalam proses manajemen kurikulum PAI, dapat 

disimak pada paparan berikut: 

a. Perencanaan  Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam 

Perencanaan adalah penentuan secara 

matang dan cerdas tentang apa yang akan 

dikerjakan di masa yang akan datang dalam 

rangka mencapai tujuan. Allah swt berfirman 

dalam QS. Al-Hasyr: ayat 18: 
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); 

dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.27 

Menurut Muhammad „Ali al-Shabuni, 

yang dimaksud dengan  ولخىظس هفع ما قدمذ لغد, 

adalah hendaknya masing-masing individu 

memerhatikan amal-amal saleh apa yang 

diperbuat untuk menghadapi hari kiamat.28 

Dalam bahasa manajemen, pemikiran 

masa depan yang dituangkan dalam konsep 

yang jelas dan sistematis ini disebut 

perencanaan (planning). Perencanaan ini 

menjadi sangat penting karena berfungsi 

sebagai pengarah bagi kegiatan, target-target, 

dan hasil-hasilnya di masa depan sehingga 

                                                                 
27QS. Al-Hasyr (56):  18 

28Ah-Shabuni dalam Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan 

Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam,(Surabaya: 

Erlangga, 2007),  hlm. 30  
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apapun kegiatan yang dilakukan dapat berjalan 

dengan terarah.  

Menurut Muwahid Sulhan, perencanaan 

kurikulum adalah perencanaan kesempatan 

belajar yang dimaksudkan untuk membina 

siswa/peserta didik ke arah perubahan 

tingkah laku yang diinginkan dan menilai 

hingga mana perubahan-perubahan itu terjadi 

pada diri siswa atau peserta didik.29 Pada tahap 

ini perlu dijabarkan menjadi rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Guru 

melakukan persiapan yang komprehensif 

sebelum melakukan proses belajar mengajar di 

kelas. Pada tahap ini guru melakukan 

persiapan mulai dari tujuan pembelajaran, 

materi yang akan disampaikan, metode yang 

tepat yang akan digunakan, media dan alat 

yang mendukung proses belajar mengajar, 

buku sumber atau referensi, dan alat evaluasi 

yang akan diterapkan. Pada tahap ini pula 

                                                                 
29 Muwahid Sulhan, dkk., Manajemen Pendidikan, hlm. 57 
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perlu dipahami hal-hal sebagai berikut: (a) 

menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata 

Pelajaran (AMP), (b) memiliki kalender 

akademik, (c) menyusun program tahunan, (d) 

menyusun program semester, (e) menyusun 

program satuan pembelajaran, dan (f) rencana 

pengajaran.30 

Kegiatan yang sama disampaikan oleh 

Mujamil Qomar: (1) menjabarkan GBPP 

menjadi analisis mata pelajaran (AMP),  (2) 

menghitung hari kerja efektif dan jam 

pelajaran efektif untuk setiap mata pelajaran, 

hari libur, hari untuk ulangan dan hari-hari 

tidak efektif, (3) menyusun program tahunan 

(prota), (4) menyusun progran catur wulan 

(proca), (5) menyusun program satuan 

pelajaran (PSP), dan (6) membuat Rencana 

Pembelajaran (RP).31 

                                                                 
30Riduwan,(eds.), Manajemen Pendidikan,( Bandung: AlFabeta, 

2009), hlm. 197 
31Mujamil Qomar, Strategi Baru, hlm. 160  
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Dalam kaitannya dengan perencanaan 

kurkulum PAI, Ali Modhofir memberikan 

beberapa langkah yang harus dilakukan oleh 

sekolah, antara lain: penyusunan perangkat 

pembelajaran PAI, penerapan metode dan 

strategi pembelajaran PAI yang bervariasi, 

penciptaan suasana belajar  PAI yang 

kondusif,  pendayagunaan lingkungam, 

keluarga, dan masyarakat dalam menunjang 

tercapainya tujuan PAI, penerapan sistem 

penilaian nyata dalam pembelajaran PAI, dan 

pelaksanaan supervisi pembelajaran PAI baik 

oleh kepala sekolah maupun oleh petugas 

eksternal lainnya.32 

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan 

pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu kepala sekolah 

perlu memberikan perhatian, pembinaan dan 

bantuan serta memeriksa pekerjaan guru 

                                                                 
32Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 91  
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tersebut. Kepala sekolah melakukan 

pemeriksaan secara cermat untuk memberikan 

penilaian dan umpan balik jika ada yang perlu 

diperbaiki atau ditambahkan. Dengan cara ini 

akan memberikan pengaruh dan dampak bagi 

guru untuk melakukan persiapan dan 

perencanaan pembelajaran dengan baik.  

Penyusunan perencanaan pembelajaran 

akan lebih komprehensip apabila dilakukan 

bersama beberapa orang guru bidang studi 

sejenis dalam musyawarah guru mata 

pelajaran (MGMP). MGMP perlu mendapat 

perhatian dan pembinaan dari pimpinan 

sekolah agar berjalan sesuai dengan tujuan 

dikembangkannya lembaga ini. 

Dalam proses perencanaan terdapat 

beberapa kegiatan, diantaranya;  (1) 

mengadakan survey terhadap lapangan, (2) 

menentukan tujuan, (3) meramalkan kondisi-

kondisi yang akan datang, (4) menentukan 

sumber-sumber yang diperlukan, (5) 

memperbaiki dan menyeleksi rencana karena 
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adanya perubahan-perubahan kondisi.33 

Sedangkan menurut Usman,34 dalam proses  

perencanaan itu ada hubungan dua kegiatan 

dalam perencanaan yang berurutan yaitu; 

menilai situasi dan kondisi yang diinginkan 

(yang akan datang), dan menentukan apa saja 

yang diperlukan untuk mencapai keadaan yang 

diinginkan.  

Dengan demikian, dilihat dari segi proses 

perencanaan, maka kegiatan dalam 

perencanaan kurikulum dapat mengadopsi 

pendekatan yang digunakan dalam 

perencanaan pendidikan, karena kurikulum 

merupakan salah satu komponen 

pendidikan.Ada tiga pendekatan perencanaan 

pendidikan.  

Pertama, pendekatan kebutuhan sosial, 

yaitu pendekatan yang didasarkan atas 

                                                                 
33Sutopo, Administrasi Manajemen Organisasi (Jakarta: LAN 

RI, 1998), hlm. 16 
34Usman,H, Manajemen; Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm, 42. 
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keperluan masyarakat pada saat ini. 

Pendekataan ini menitikberatkan pada tujuan 

pendidikan yang mengandung misi 

pemerataan kesempatan dalam mendapatkan 

pendidikan. Seperti misalnya wajib belajar 

(wajar) 9 tahun.  

Kedua, pendekatan ketenagaan,yaitu 

pendekatan yang mengutamakan keterkaitan 

kelulusan sistem pendidikan dengan tuntutan 

akan kebutuhan tenaga kerja. Jika dikaji dari 

semakin membengkaknya angka 

pengangguran, maka keperluan 

mempertemukan kepentingan dunia 

pendidikan dengan kerja semakin mendesak. 

Contoh pendekatan ini adalah diterapkannya 

pendidikan sistem ganda (PSG) melalui 

kebijakan link and match. 

Ketiga, pendekatan yang menitikberatkan 

pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk 

dapat menghasilkan pendidikan yang 

seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Pendekatan ini diadakan 
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jika benar-benar memberikan keuntungan 

yang relatif pasti, baik bagi penyelenggara 

maupun peserta didik. 

Dari sudut pandang organisasi, 

perencanaan  kurikulum berperan 

menentukan tujuan dan maksud kurikulum, 

perkiraan-perkiraan lingkungan, dan 

penetapan pendekatan di mana maksud dan 

tujuan pengembangan kurikulum hendak 

dicapai. Dengan demikian pimpinan sekolah 

(kepala dan waka sekolah) memiliki 

kesempatan untuk berinisiatif menciptakan 

situasi yang menguntungkan sekolah. Tanpa 

perencanaan seseorang pemimpin hanya 

sekedar mereaksi masalah yang muncul dalam 

sekolah, yang mengakibatkan kurang memiliki 

sikap antisipatif. Oleh karena itu, pemimpin 

sekolah perlu menyusun perencanaan 

pengembangan kurikulum secara cermat, teliti, 

menyeluruh dan rinci serta melibatkan 

komponen termasuk guru. 
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Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka 

yang dimaksud dengan perencanaan 

kurikulum adalah keputusan yang diambil 

untuk melakukan tindakan-tindakan selama 

waktu tertentu agar pelaksanaan kegiatan 

kurikulum menjadi efektif dan efisien serta 

menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan 

relevan dengan kebutuhan stakeholder,  

kebutuhan pembangunan, dan perkembangan 

iptek. 

b.  Pengorganisasian  Kurikulum PAI 

Pengorganisasian adalah keseluruhan 

proses untuk memilih orang-orang serta 

mengalokasikan sarana dan prasarana untuk 

menunjang tugas orang-orang itu dalam 

organisasi. Gibson dalam Syaiful,35 

menyatakan pengorganisasian yaitu semua 

kegiatan manajerial yang dilakukan untuk 

mewujudkan kegiatan yang direncanakan 

menjadi suatu struktur tugas, wewenang dan 

                                                                 
35Syaiful, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: Alfa 

Beta, 2000), hlm. 49-50. 
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menentukan siapa yang melaksanakan  tugas 

tertentu untuk mencapai tugas-tugas yang 

diinginkan organisasi. Oleh karena itu dalam 

pengorganisasian bukan hanya 

mengindetifikasikan jabatan dan menentukan 

hubungan,  namun yang paling penting adalah 

mempertimbangkan orang-orangnya dengan 

memperhatikan kebutuhannya agar berfungsi 

dengan baik. 

Karena begitu pentingnya menempatkan 

seseorang sesuai dengan profesi dan 

keahliannya, maka Rasulullah SAW 

mengingatkan para pemimpin yang akan 

menempatkan seseorang secara profesional 

dengan sabdanya: 

سة هنع هللا يضر قال: قال زطىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إذا طُعذ  عً ؤبي هٍس

. قال لُف إطاعتها ًازطىل هللا ؟ ْلاماهت فاهخظس الظاعت

قال : إذا اطىد ْلامس إلي غير ؤهله فاهخظس الظاعت.  زواه 

 البخازي( 



 

48 

“Dari Abu Hurairah ra.ia berkata: 

Rasulullah saw bersabda: “ apabila  suatu 

amanah disia-siakan, maka tunggulah saat 

kehancurannya. (Abu Hurairah) bertanya: 

bagaimana menyia-nyiakan amanah itu, ya 

Rasulallah? Beliau menjawab: Apabila 

suatu perkaran diserahkan kepada orang 

yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat 

kehancuran”(HR. Bukhari).36 

Hadits di atas memberikan peringatan 

yang berperspektif manajerial karena amanah 

berarti menyerahkan suatu perkara kepada 

seseorang yang profesional. Dalam hadis 

tersebut  Rasulullah mengulang kata-kata 

 ,”maka tunggulah kehancuran/ فاهخظس الظاعت“

Nabi ingin mengingatkan ummatnya betapa 
                                                                 

36Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al- Bukhariy al-Ja‟fi, 

al- Jami‟ al-shahih  al- Muhtashar, jilid I, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 

1987/1407), hal. 33. Lihat juga Ahmad bin al-Husein bin Ali bin 

Musa Abu Bakr al-Baehaqi, Sunan al- Baehaqi al-Kubro, jilid I ( Makkah 

Mukarromah: Maktabah Dar al-Baz, 1994/1414), hlm. 118; 

Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Basti, 

Shahih Ibni Hibban Bittartib Ibni Hibban , Jilid I, (Beirut: Muassasah al-

Risalah, 1993/1414), hlm.307  
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pentingnya masalah profesionalisme. 

Implikasinya, hadits ini mendidik umatnya 

agar mengedepankan pertimbangan 

profesional dalam menentukan pegawai yang 

diamanati suatu pekerjaan atau tanggung 

jawab terlebih dalam perkara yang 

menyangkut persoalan orang banyak, misalnya 

jabatan bendahara sekolah dan sebagainya. 

Di samping menentukan pegawai secara 

proporsional dan profesional, dalam 

manajemen juga dituntut agar pimpinan 

sesegera mungkin memberikan upah, gaji, 

insentif  atau honorarium  kepada pegawai 

atau pekerja secepat mungkin (sebelum kering 

keringatnya), apalagi menunda sampai 

berbulan-bulan atau bahkan yang 

bersangkutan sudah lupa dengan honor yang 

akan diterimanya. Rasullah saw bersabda: 

ً عبد هللا بً عمس امهنع هللا يضر  قال: قال زطىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ؤعؼىا ع

 ْلاحير ؤحسه قبل ؤن ًجف عسقه ) زواه ابً ماحه(
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Dari Abdullah bin Umar ra. ia berkata: 

Rasulullah saw bersabda: berikanlah gaji/upah 

pegawai sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu 

Majah).37 

 Hadits di atas berisi pendidikan agar 

seseorang memberikan penghargaan, dan 

dalam suatu lembaga pendidikan penghargaan 

ini sangat kondusif untuk mewujudkan 

kepuasan pegawai yang selanjutnya mampu 

membangkitkan tanggungjawab dan 

kedisiplinan. Menurut Jamal Madhi, 

“kedisiplinan merupakan gizi bagi para 

pekerja”.38 

Di samping itu, bagi seorang pemimpin 

dalam rangka menciptakan kepercayaan bagi 

bawahannya hendaknya pemimpin 

memperhatikan dan mempraktikkan satunya 

kata dan perbuatan, dalam istilah sekarang 

                                                                 
37Muhammad Bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwini, Sunan 

Ibnu Majah, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 817  

38Jamal Madhi, Menjadi Pemimpin yang Efektif  dan Berpengaruh: 

Tinjauan Manajemen Kepemimpinan Islam, terj. Anang Syafrudin dan 

Ahmad Fauzan, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2002), hlm. 29   
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terkenal dengan istilah “ konsisten”. Allah 

SWT berfirman dalam surah al-Shaaf ayat 2-3:  

 Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah 

kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu 

kerjakan?. Amat besar kebencian di sisi Allah 

bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu 

kerjakan.39 

Ayat ini menyentuh persoalan kesesuaian 

antara perkataan dengan  perbuatan, yang 

sekarang populer dengan istilah “konsisten”. 

Sikap konsisten bagi pemimpin   adalah suatu 

keharusan sebab dia adalah pemimpin yang 

menjadi panutan bagi  bawahannya. 

 Berdasarkan pada pendapat di atas  dapat 

dipahami bahwa keefektifan dalam 

pengorganisasian dapat menggambarkan 

ketepatan pembagian tugas, hak, 

tanggungjawab, hubungan kerja bagian-bagian 

organisasi, dan menentukan personal untuk 

melaksanakan tugasnya. Ini artinya bahwa 

                                                                 
39QS. As- Shaaf (61 ): 2-3  
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pengorganisasian adalah proses menentukan 

hubungan yang esensial diantara orang-orang, 

tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dengan cara 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

semua sumber organisasi kearah pencapaian 

suatu tujuan secara efektif dan efisien.  

Dalam kaitannya dengan pengorganisasian 

kurikulum, terdapat empat hal yang menandai 

pengorganisasiannya, yaitu: (1) pembagian 

tugas dan tanggung jawab, (2) pendelegasian 

wewenang, (3) banyaknya posisi yang tersedia, 

(4) pengelompokan bidang pekerjaan. 

Pada tahap ini kepala sekolah 

berkewajiban untuk mengelola dan mengatur 

penyusunan kalender akademik, jadwal 

pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta 

program kegiatan sekolah. Pada tahap ini, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 

kepala sekolah, antara lain: 

1). Kalender akademik disusun berdasarkan 

rencana program kegiatan yang akan 

berlangsung di sekolah selama satu tahun 
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ke depan. Penyusunan kalender akademik 

memberikan arah yang jelas tentang 

berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh sekolah selama satu tahun ke depan. 

Kalender akademik yang disusun 

berdasarkan kebutuhan dan hasil 

pemikiran bersama antara kepala 

sekolahdan guru akan memberikan 

kejelasan dalam merealisasikan program 

kegiatan sekolah. Kalender akademik yang 

telah disusun ini disosialisasikan kepada 

seluruh guru, siswa, orang tua siswa dan 

masyarakat. Dengan mengetahui kalender 

akademikdiharapkan akan terjadi sinergi 

dalam mewujudkan program kegiatan yang 

akan dilaksanakan sekolah. 

2). Penyusunan jadwal pelajaran didasarkan 

pada kewajiban mengajar guru 5 

hari/minggu. Jadwal pelajaran disusun 

berdasarkan hasil musyawarah bersama, 

antara kepala sekolah dan guru. Dengan 

demikian guru akan bertanggungjawab 
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dalam menyampaikan pelajaran kepada 

siswa. 

3). Pengaturan tugas dan kewajiban guru 

dilandasi oleh kebersamaan, keadilan dan 

tidak menimbulkan permasalahan. 

Pembagian tugas dan kewajiban guru ini 

disesuaikan dengan bidang keahlian dan 

minat guru tersebut. Pembagian tugas 

didasarkan pada beban tugas minimal dan 

keahliannya. Dengan demikian kepada 

setiap guru diharapkan akan tumbuh 

motivasi untuk berprestasi, kebersamaan 

dalam merealisasikan program sekolah, 

sinergik antara pimpinan, guru, dan staf 

TU, serta orang tua siswa dalam rangka 

meningkatkan mutu sekolah. 

4). Program kegiatan sekolah disusun 

berdasarkan kebutuhan nyata untuk  

meningkatkan, mengembangkan dan 

memajukan sekolah. Program kegiatan 

sekolah disusun berdasarkan visi, misi dan 

tujuan yang akan diwujudkan dalam 
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kepemimpinan kepala sekolah bersama-

sama seluruh komponen sekolah. Program 

kegiatan sekolah meliputi program internal 

sekolah dan program eksternal  yang akan 

dilaksanakan sekolah. Program yang 

berkaitan dengan peningkatan mutu 

pembelajaran, pengembangan 

profesionalisme guru dan staf TU, 

program penataan kurikulum, program 

pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, 

program pengelolaan keuangan sekolah, 

program pengembangan hubungan 

sekolah dengan masyarakat. 

c.  Pelaksanaan Kurikulum PAI 

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap 

yang paling menentukan apakah di bawah 

kepemimpinan kepala sekolah dapat 

mewujudkan program sekolah atau tidak.  

Perencanaan dan pengorganisasian yang telah 

disusun akan dibuktikan keberhasilannya 

pada tahap pelaksanaan ini.  
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Dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

kurikulum, Oemar Hamalik membaginya 

menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan 

kurikulum tingkat sekolah dan pelaksanaan 

kurikulum tingkat kelas.40 Pada pelaksanaan 

kurikulum tingkat sekolah, maka kepala 

sekolah yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kurikulum di lingkungan 

sekolah yang dipimpinnya, sedangkan 

pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas, maka 

yang berperan besar adalah guru. 

Poin terpenting yang harus ada dalam 

strategi pelaksanaan kurikulum adalah: tingkat 

dan jenjang pendidikan, proses belajar 

mengajar yang meliputi metode dan tehnik 

pembelajaran, media dan sarana yang 

dibutuhkan, bimbingan dan penyuluhan, 

administrasi dan supervisi, serta evaluasi dan 

penilaian hasil belajar.41 

                                                                 
40Oemar Hamalik,  Manajemen, hlm. 173 
41Ali Mudhofir, Aplikasi, hlm. 11  
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Untuk internalisasi dan aktualisasi nilai-

nilai karakter positif seperti kejujuran, 

disiplin, dan sebagainya, mengharuskan pola 

keteladanan dari pihak guru dalam 

mengajarkan setiap nilai kepada peserta didik. 

Artinya, seorang pendidik tidak hanya 

memberikan seperangkat konsep tentang 

suatu nilai atau ajaran, tetapi juga menjadi 

teladan atas penerapan nilai dan ajaran yang 

dimaksud. 

Dengan demikian, metode pembelajaran 

pendidikan agama Islam seharusnya 

diarahkan pada proses perubahan dari 

normatif ke praktis, dan dari kognitif ke 

afektif dan psikomotorik.42 Namun demikian, 

guru harus melakukan kombinasi terhadap 

berbagai metode yang ada yang disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran. 

Mastuhu (dalam Munjih 2009) mencoba 

menawarkan konsep pemikiran metode 

                                                                 
42Ahmad Munjih Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan 

Teknik,hlm. 33  
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pembelajaran agama Islam yang sifatnya lebih 

teknis, sebagai berikut: 

- Dalam melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran Islam, harus digunakan 

paradigma holistik, artinya memandang 

kehidupan sebagai suatu kesatuan. 

- Perlu dipergunakan model penjelasan yang 

rasional, di samping pembiasaan  

melaksanakan ketentuan-ketentuan 

doktrin spiritual dan norma peribadatan. 

- Perlu digunakan teknik pembelajaran 

partisipatoris, dalam arti anak didik 

diberikan kesempatan untuk menemukan 

permasalahan serta bertanggung jawab 

terhadap apa yang mereka hasilkan. 

- Metode pendidikan Islam lebih 

diorientasikan  pada apa yang dikerjakan 

anak didik, sehingga pemberian 

pengalaman kepada anak didik merupakan 
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hal yang penting dalam proses belajar 

mengajar.43 

Berbeda dengan Mastuhu, Qomar 

membagi metode pembelajaran agama Islam 

menjadi lima metode atau manhaj, yaitu: 

- Manhaj „aqli (Metode Rasional), metode 

yang dipakai dalam menggali pemikiran 

pendidikan Islam dengan memberdayakan 

rasio. 

- Manhaj Naqdi (metode Kritik), metode yang 

dipakai dalam menggali pendidikan Islam 

baik secara konseptual maupun aplikatif 

dengan cara mengoreksi kelemahan-

kelemahannya kemudian menawarkan solusi 

atau alternatif pemecahannya. 

- Manhaj Moqarrani (Metode Komparasi), 

metode yang digunakan dengan cara 

membandingkan dua konsep dan praktik 

pendidikan atau lebih dengan target 

                                                                 
43Ahmad Munjin Nasih, dkk, Metode , hlm. 33-34  



 

60 

mengambil keunggulan suatu konsep atau 

mempertegas kandungannya. 

- Manhaj Jadali (Metode Dialogis), yaitu 

metode yang diorientasikan untuk menggali 

pemikiran pendidikan Islam dengan dialog 

berdasarkan argumen-argumen ilmiah. 

- Manhaj Dzauqi ( Metode Intuitif), metode 

yang dilakukan dengan cara mencari 

petunjuk spiritual setelah melalui pemikiran-

pemikiran mendalam.44 

Dari beberapa pendapat terkait dengan 

metode pembelajaran pendidikan agama 

Islam di atas, dapat dipahami bahwa 

keberhasilan dan kegagalan guru dalam 

menjalankan proses belajar mengajar di kelas 

banyak ditentukan oleh kecakapannya dalam 

memilih dan menggunakan metode mengajar 

yang tepat yang sesuai dengan tujuan 

                                                                 
44Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam:Sebuah Upaya 

Mencari Bentuk Metode dalam Meniti Jalan Pendidikan Islam (Akhyak, ed), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan P3M STAIN 

Tulung Agung, 2003), hlm.25 
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pembelajaran yang diinginkan. Di samping 

itu, dalam rangka menanamkan nilai karakter 

kepada siswa, maka guru dituntut untuk 

mampu menginternalisasikan dan 

mengaktualisasikan nilai yang diajarkannya itu 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata 

lain, guru harus menjadi panutan dan teladan 

bagi siswa dalam merealisasikan nilai yang 

diajarkan tersebut. 

d.  Evaluasi Kurikulum PAI. 

Pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan 

secara efektif atau tidak, dapat diketahui 

melalui kegiatan evaluasi. Hopkins dan Antes 

(dalam Rusman), mengemukakan:Evaluasi 

adalah pemeriksaan secara terus menerus 

untuk mendapatkan informasi  yang meliputi 

siswa, guru, program pendidikan, dan proses 

belajar mengajar untuk mengetahui tingkat 

perubahan siswa dan ketepatan keputusan 
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tentang gambaran siswa dan efektivitas 

program.45 

Sedangkan Ali Mudhofir mengatakan 

bahwa evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk 

menilai suatu kurikulum sebagai program 

pendidikan guna mengetahui efisiensi, efektivitas, 

relevansi dan produktivitas program, dalam 

mencapai tujuan pendidikan.46 

Evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai 

feedback terhadap tujuan, materi, metode dan 

sarana dalam rangka mengembangkan kurikulum 

lebih lanjut.Kurikulum sebagai program 

pendidikan untuk anak didik dapat dilihat dari 

sudut sistem. Kurikulum sebagai sistem dapat 

diidentifikasi (a) masukan (input) program, (b) 

proses pelaksanaan program, (c) 

hasil/output/outcome program, dan (d) dampak dari 

program.47 

                                                                 
45 Hopkins dan Antes dalam Rusman, Manajemen Kurikulum, 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 93 
46 Ali Mudhofir,  Aplikasi Pengembangan , hlm. 11 
47  Ali Mudhofir,  Aplikasi Pengembangan , hlm. 12 
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Evaluasi terhadap masukan meliputi 

sumber daya yang dapat menunjang program 

pendidikan, seperti:sumber daya manusia, dana, 

tenaga, konteks sosial, dan penilaian terhadap 

siswa sebelum menempuh program. Evaluasi 

terhadap proses pelaksanaan program meliputi 

proses belajar mengajar, bimbingan penyuluhan, 

administrasi supervisi, sarana instruksional, dan 

hasil belajar. Evaluasi terhadapoutput/outcome 

adalah penilaian terhadap lulusan pendidikan baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan 

program yang telah ditempuhnya.Evaluasi 

dampak kurikulum artinya adalah evaluasi 

terhadap kemampuan lulusan dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab 

yang dibebankan kepadanya sesuai dengan profesi 

yang disandangnya, termasuk juga menilai 

kompetensi lulusan dari sudut pribadi, profesi dan 

sebagai anggota masyarakat. 

Agar evaluasi yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan  perlu 

diperhatikan dari mulai persiapan awal, 



 

64 

menyiapkan bahan-bahan evaluasi yang 

diperlukan, menyusun kisi-kisi evaluasi, menyusun 

bentuk tes, menyusun butir-butir soal, 

menvalidasi, menyiapkan jawabannya, membuat 

jadwal pemeriksaan serta penyerahan hasil 

evaluasi tepat waktu. Penyusunan soal sebaiknya 

melibatkan beberapa guru bidang studi sejenis 

atau bersama MGMP. 

Kepala sekolah berperan dalam 

pengendalian sistem evaluasi agar evaluasi dapat 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.Kepala sekolah bekerjasama dengan 

guru untuk melakukan evaluasi dengan objektif 

agar hasil evaluasi benar-benar menunjukkan hasil 

belajar siswa yang sesungguhnya. Sehingga 

prestasi yang diraih oleh siswa merupakan hasil 

kerja keras siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

Evaluasi yang dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab dan objektif dapat mengukur 

kemampuan siswa akan berdampak pada 

peningkatan mutu yang berkelanjutan.  
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Dalam kaitannya dengan pembelajaran 

PAI, maka penilaian tidak hanya difokuskan pada 

penilaian kognitif semata seperti penilaian 

terhadap hafalan surat-surat pendek, hafalan 

terhadap rukun shalat dan seterusnya, akan tetapi 

harus dilakukan penilaian lebih lanjut apakah yang 

bersangkutan rajin shalat atau tidak, apakah 

gerakan shalatnya sudah benar atau belum, dan 

seterusnya.Dengan kata lain, untuk mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran pendidikan 

agama Islam, maka guru PAI harus melakukan 

penilaian terhadap tiga acuan, yaitu acuan norma 

(untuk mengetahui kemampuan dasar), acuan 

patokan  (untuk mengetahui prestasi belajar, dan 

acuan etik (untuk mengetahui 

kepribadian).48Penilaian yang dilakukan dengan 

tiga acuan tersebut berimplikasi pada tujuan 

pembelajaran, proses belajar mengajar dan kriteria 

masing-masing acuan. 

                                                                 
48 Muhaimin, Pengembangan, hlm. 53-54 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik 

pemahaman bahwa manajemen kurikulum 

pendidikan Agama Islam berbasis pendidikan 

karakter adalah proses pengelolaan kurikulum 

PAI yang dilandasi nilai-nilai karakter dengan  

menekankan pada penanaman nilai-nilai karakter 

pada setiap prosesnya dalam rangka mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. 

3. Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum 

PAI 

Dalam merancang kurikulum (pendidikan 

agama Islam), ada banyak pendekatan yang bisa 

digunakan. Pemilihan dan penggunakan masing-

masing pendekatan dimaksud bergantung pada 

sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dalam 

perencanaan kurikulum itu sendiri. Di antara 

pendekatan yang digunakan dalam pengembangan 

kurikulum adalah, pendekatan humanistik yang 

berorientasi pada pembentukan pribadi manusia, 

pendekatan kultural yang lebih menekankan pada 

pembentukan manusia sesuai dengan sistem nilai 

yang berlaku, pendekatan demokrasi yang 
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menekankan pada perluasan kesempatan belajar 

bagi setiap warga negara, pendekatan produktif 

yang menekankan pada pembentukan 

keterampilan kerja.49 

 Dalam disertasi ini penulis menggunakan 

pendekatan kultural dengan alasan bahwa 

pendekatan tersebut dapat mengantarkan peserta 

didik untuk bisa hidup berdampingan dengan 

masyarakat, karena materi yang dimuat dalam 

kurikulum yang dirancang itu memuat nilai-nilai 

yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat 

setempat. 

Pendekatan kultural adalah sutau 

pendekatan yang bersumber dan berorientasi pada 

kebudayaan, dengan karakteristik sebagai berikut:  

a. Mengakui bahwa manusia itu adalah 

suatu yang utuh, suatu keseluruhan 

yang memiliki potensi yang luas dan 

lengkap 

                                                                 
49Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, 

(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 119-120  
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b. Mengakui kualitas manusia baik secara 

material maupun spiritual, yang mampu 

bekerja dan menghadapi tuntutan-

tuntutan sosial sekitarnya 

c. Sanggup mengadakan perubahan-

perubahan, sehingga tercapai keadaan 

yang lebih baik 

d. Menjunjung tinggi martabat manusia 

sebagai makhluk Tuhan.50 

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat 

dipahami bahwa pendekatan kultural sejalan 

dengan pendekatan pengembangan kurikulum 

yang berpusat pada anak didik, sebagaimana 

dikemukakan oleh Hilda Taba (dalam Oemar 

Hamalik), berikut: 

a. Fungsi utama pendidikan adalah 

pengembangan individu 

b. Kurikulum atau program sekolah disusun 

untuk memenuhi kebutuhan individu dan 

memberikan kesempatan sepenuhnya untuk 

                                                                 
50Oemar Hamalik, Manajemen, hlm. 120  
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merealisasikan diri, baik intelektual, emosional 

dan sosial dengan keseimbangan yang  

reasonable 

c. Konsep pengembangan individu itu sendiri tak 

dilepaskan dari pengaruh kurikulum yang 

berkaitan dengan fungsi sosial pendidikan 

d. Pendidikan sebagai instrumen pengembangan 

individual, bahkan pada gilirannya memerlukan 

kerja dalam kelompok untuk membahas 

masalah-masalah sosial 

e. Konsepsi pengembangan individual pada 

akhirnya mencakup juga latar belakang sosial 

anak, yang menimbulkan perbedaan-perbedaan 

individual. Kesempatan berkembang secara 

individual memerlukan kesempatan yang luas 

dan sama bagi anak di sekolah.51 

 Memperhatikan karaktersitk dan uraian 

Hilda Taba di atas, dapat dipahami bahwa 

pendekatan kultural dalam pengembanagn 

kurikulum sejalan dengan pendekatan 

                                                                 
51Oemar Hamalik, Manajemen , hlm. 121  
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humanistik sebagaimana dikatakan oleh 

Muhaimin bahwa pedekatan humanistik dalam 

pengembanagn kurikulum bertolak dari ide “ 

memanusiakan manusia”.52 Penciptaan konteks 

yang akan memberi peluang manusia untuk 

menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat 

manusia. Memanusiakan manusia berarti 

memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengaktualisasikan dan 

menumbuhkembangkan alat-alat potensial dan 

potensi-potensi dasarnya atau disebut fitrah 

manusia. 

Kurikulum PAI dikembangkan dengan 

bertolak pada kebutuhan dan minat peserta didik, 

yang mendorong mereka untuk dapat 

menumbuhkembangkan alat-alat potensial dan 

potensi-potensi dasar dan/atau fitrahnya, serta 

mendorongnya untuk mampu mengemban 

amanah baik sebagai „abdullah maupun khalifah-

Nya. Materi ajar dipilih sesuai dengan minat dan 

                                                                 
52Muhaimin, Pengembanagn Kurikulum, hlm. 142  
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kebutuhannya. Peserta didik menjadi subjek 

pendidikan, dalam arti ia menduduki tempat 

utama dalam pendidikan. Guru berfungsi sebagai 

psikolog yang memahami segala kebutuhan dan 

masalah peserta didik melahirkan ide-idenya, 

dan/atau sebagai pembimbing, pendorong, 

fasilitator dan pelayan bagi peserta didik.  

Pengembangan kurikulum PAI dilakukan 

oleh guru dengan melibatkan peserta didik, 

misalnya dalam penentuan tujuan dan pemilihan 

tema-tema pembelajaran PAI.Tidak ada 

kurikulum standar, yang ada hanya kurikulum 

minimal yang dalam implementasinya 

dikembangkan bersama peserta didik. Isi dan 

proses pembelajarannya selalu berubah sesuai 

dengan minat dan kebutuhan peserta didik serta 

kontekstual. Karena itu, pendekatan humanistik 

dalam pengembangan kurikulum PAI lebih cocok 

di terapkan dalam rangka pendalaman dan 

penghayatan serta pengalaman nilai-nilai akidah 

dan akhlak Islam untuk menyadari akan fungsi 

dan tujuan hidupnya sebagai kekhalifahan-Nya 
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dibumi. Nilai-nilai akidah dan akhlak Islam 

dikembangkan melalui proses keterpaduan antara 

pengetahuan, perasaan atau penghayatan, dan 

tindakan,  sehingga peserta didik memiliki 

karakter sebagai muslim dan mukmin yang saleh.  

B. Kurikulum Pendidikan Agama Islam. 

1. Pengertian Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam 

Kurikulum pendidikan agama Islam terdiri 

dari dua unsur, yaitu kurikulum dan pendidikan 

agama Islam. Untuk mendapatkan gambaran  

tentang makna kurikulum pendidikan agama Islam, 

terlebih dahulu dipaparkan pengertian kurikulum 

dan pendidikan agama Islam. 

a. Pengertian Kurikulum 

Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum 

ditafsirkan dalam pengertian yang berbeda-beda 

oleh para ahli. Al-Khauly (dalam Muhaimin) 

mendefinisikan kurikulum ( al-Manhaj) sebagai 

seperangkat rencana dan media untuk 

mengantarkan lembaga pendidikan dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. 
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Syafruddin Nurdin mendefinisikan kurikulum 

berupa aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah 

dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar 

untuk mencapai suatu tujuan.53 Dalam koteks ini, 

segala aktivitas yang terjadi di sekolah seperti 

kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam 

proses belajar mengajar, cara mengevaluasi program 

pengajaran masuk dalam makna kurikulum. 

Sedangkan menurut Abdullah Idi, kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar 

mengajar.54 

Pengertian kurikulum sebagai sejumlah 

mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta 

didik merupakan konsep kurikulum yang sampai 

saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik 

pendidikan.Dalam makna ini, kurikulum sering 

                                                                 
53Syafruddin  Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi 

Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 34 
54Abdullah Idi,  Pengembangan Kurikulum Teori dan 

Praktik,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 205 
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dikaitkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah, 

sedangkan ijazah itu sendiri adalah keterangan yang 

menggambarkan kemampuan seseorang yang 

mendapatkan ijazah tersebut. 

Dalam makna yang lebih luas, kurikulum 

dapat dimaknai sebagai sejumlah pengalaman 

pendidikan, kebudayaan, sosial, olah raga dan 

kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-

muridnya di dalam dan di luar sekolah dengan 

maksud menolongnya berkembang secara 

menyeluruh  dalam segala segi dalam mengubah 

tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Pengertian kurikulum sebagai 

pengalaman belajar mengandung makna bahwa 

kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan 

oleh anak didik baik di dalam sekolah maupun di 

luar sekolah asal kegiatan tersebut berada di bawah 

tanggung jawab dan monitoring guru (sekolah). 

Arifin memberikan pengertian kurikulum 

sebagai suatu bentuk kegiatan yang harus dilakukan 

bersama oleh guru dan anak didik yang 

mengandung makna pedagogis, baik dalam institusi 
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formal maupun non formal.55 Pengertian kurikulum 

yang lebih mengarah pada tataran implementasinya 

di sekolah dalam rangka mewujudkan ketercapaian  

tujuan lembaga pendidikan, adalah definisi 

kurikulum yang dikemukakan oleh Mulyasa, yaitu: 

kurikulum merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, 

materi standar, dan hasil belajar serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan 

pendidikan.56 

Dalam konteks pendidikan Islam, 

kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh 

pendidik/guru dengan peserta didik untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap serta nilai-nilai.57 

Kurikulum merupakan syarat mutlak dan 

ciri utama pendidikan sekolah atau pendidikan 

                                                                 
55Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis 

Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

hlm. 136. 

56 E., Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Suatu 

Panduan Praktis, (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2006), hlm 46 
57Muhaimin, Pengembangan, hlm. 1 
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formal, sehingga ia tidak dapat dipisahkan dari 

proses pendidikan dan pembelajaran. Setiap praktek 

pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu, baik aspek pengetahuan (cognitif), 

sikap (affectif) maupun keterampilan (psikomotorik). 

Kurikulum sebagai rencana pembelajaran 

ini juga diikuti oleh UU SISDIKNAS No. 20 

Tahun 2003 yang mendefinisikan kurikulum sebagai 

seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Dalam pengertian yang lebih luas, bahwa 

kurikulum adalah serangkaian pengalaman belajar 

yang diperoleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Rumusan kurikulum seperti ini 

didukung oleh Muhammad Muzamil al-Basyir, 

bahwa dalam pengertian terbaru (modern) 

kurikulum adalah: “al-Manhaju hua kullu al-khubraat 

al-ta‟limiyah wa al- tarbawiyah wa al- ijtima‟iyah wa al-

tsiqafiyah allati yahayiuha al-madrasatu li thullaabiha - 

dakhila al-madrasah wa kharijiha - bi qashdi 
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musa‟adatihim „ala numuwi al-kamil al-syamil wa ta‟dil 

suluukihim wadzalika min ajli tahqiqi ahdafiha al -

tarbawiyata.58 

Pengertian kurikulum dalam konteks ini 

memberikan pemahaman bahwa tidak dibedakan 

apakah kegiatan anak didik itu intra kurikuler atau 

ekstrakurikuler, asal aktivitas anak didik tersebut di 

bawah kontrol, bimbingan dan tanggung jawab 

guru (sekolah), maka ia adalah bagian dari 

kurikulum sekolah. Misalnya mengikuti shalat 

jamaah, shalat Jum‟at di masjid yang berada di 

lingkungan sekolah, mengikuti Taman Pendidikan 

al-Qur‟an, olah raga, dan sebagainya. Karena semua 

itu di bawah kontrol sekolah maka itu adalah bagian 

dari kurikulum. 

Dari pengertian kurikulum di atas, dapat 

dipahami bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak 

terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan juga 

mencakup kegiatan di luar kelas yang bersifat sosial 

                                                                 
58Muhammad Muzammil al- Basyir dan Muhammad Malik 

Muhammad Said,  Madkhal il Manhaj wa Thuruq al- Tadris , (Saudi 

Arabia: Dar al- Liwa, 1995), hlm.  21  
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yang dipersiapkan oleh sekolah dengan maksud 

membantu kesempurnaan perkembangan peserta 

didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam 

pengertian ini tidak ada pemisahan yang tegas 

antara intra dan ekstra kurikulum. Dengan kata lain, 

semua kegiatan yang memberi pengalaman dalam 

proses pembelajaran bagi peserta didik pada 

hakekatnya adalah kurikulum.  

Dalam konteks pendidikan nasional, 

kurikulum adalah rencana tertulis tentang 

kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan 

standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan 

pengalaman belajar serta harus dijalani untuk 

mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang 

perlu dilakukan untuk menentukan tingkat 

pencapaian kemampuan peserta didik, serta 

seperangkat peraturan yang berkenaan dengan 

pengalaman belajar peserta didik dalam 

mengembangkan potensi dirinya pada satuan 

pendidikan tertentu.  

Dalam undang-undang, telah dinyatakan 

bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan 
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tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan 

tahap perkembangan peserta didik dan 

kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan 

pembangunan nasional, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai 

dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan 

pendidikan. 

Dari beberapa definisi di atas, kurikulum 

bisa dimaknai dalam tiga konteks, yaitu sebagai 

sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh 

peserta didik (course of studies), sebagai pengalaman 

belajar (learning experiences) dan sebagai rencana 

program belajar (leraning plan) yang sengaja 

dirancang oleh sekolah yang pelaksanaannya 

berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas 

dan bahkan luar sekolah asal kegiatan tersebut di 

bawah kontrol atau pengawasan sekolah dalam 

rangka menunjang ketercapaian tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan baik yang bersifat 

kelembagaan maupun nasional. 

b. Pengertian Pendidikan Agama Islam 
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Secara terminologis, pendidikan agama 

Islam sering diartikan dengan pendidikan yang 

berdasarkan pada ajaran Islam.59Ramayulis  (dalam 

Heri Gunawan) mendefinisikan pendidikan agama 

Islam sebagai proses mempersiapkan manusia 

supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, 

mencintai tanah air, dan tegap jasmaninya, 

perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis tutur 

katanya, baik dengan lisan maupun tulisan. 60 

Definisi pendidikan agama Islam secara 

lebih rinci dan jelas tertera dalam kurikulum 

pendidikan agama Islam sebagaimana dikutip oleh 

Majid dan Andayani),61 bahwa pendidikan agama 

Islam dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati hingga mengimani, 

                                                                 
59 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif  Islam, 

(Bandung: Remaja Rosydakarya, 2004), hlm. 12 
60Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, (Bandung: Alfabeta, 3013), hlm. 201  

61Abdul Majid dan Andayani, Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung, Remaja Rosydakarya, 2004), hlm. 

130  



 

81 

bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan 

ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci 

al-Qur‟an dan Hadis, melalui kegiatan bimbingan 

pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman, 

dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut 

agama lain dalam kaitannya dengan kerukunan 

antar umat  beragama dalam masyarakat hingga 

terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 

Dari beberapa rumusan pengertian 

pendidikan agama Islam di atas, dapat dipahami 

bahwa pendidikan agama Islam di sekolah 

merupakan suatu upaya yang dilakukan secara 

terencana dan sistimatis oleh pendidik di dalam 

memberikan bimbingan, arahan, dan nilai atau 

norma yang bersumber dari ajaran Islam (al-Qur‟an 

dan Hadis) kepada peserta didik dengan tujuan 

mereka memiliki kematangan secara intelektual dan 

emosional sehingga  mampu membentuk kesalehan 

pribadi dan kesalehan sosial dan pada akhirnya bisa 

bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat 

sekitar. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam 

diharapkan mampu menciptakan ukhuwah 
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islamiyahdalam arti yang luas, yaitu  ukhuwah fi al-

ubudiyah, ukhuwah fi al-insaniyah, ukhuwah fial- 

wathaniyah wa al nashab, dan  ukhuwah fi din al-islam. 

Bertolak dari rumusan kurikulum dan 

pendidikan agama Islam sebagaimana dipaparkan di 

atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

kurikulum pendidikan agama Islam adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi atau materi serta cara yang ditempuh 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang 

dilandasi oleh nilai-nilai atau ajaranagama Islam 

yang bersumber dari al-Qur‟an dan Hadits  dalam 

rangka tercapainya tujuan pendidikan agama Islam, 

yaitu terbentuknya pribadi peserta didik yang 

memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, 

menghayati hingga mengimani, bertakwa dan 

berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur‟an 

dan Hadits sehingga mereka memiliki kesalehan 

pribadi (individu) dan kesalehan sosial.  

2. Orientasi  Kurikulum Pendidikan Agama Islam 
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Mahmud,62 menjelaskanbahwa orientasi 

kurikulum pendidikan agama Islam mencakup tiga 

hal, yakni (1) orientasi pada perkembangan 

peserta didik, (2) orientasi pada lingkungan sosial, 

dan (3) orientasi pada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Ketiga hal ini menjadi 

hal yang pasti dan perlu diperhatikan dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan (agama) 

Islam. 

a. Orientasi pada Perkembangan Peserta Didik  

Orientasi pengembangan kurikulum 

pendidikan (agama) Islam pada perkembangan 

peserta didik, menjadikan adanya perubahan 

paradigma dalam proses pembelajaran. Paradigma 

itu antara lain menempatkan posisi peserta didik 

yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai objek 

semata, menjadi menempatkan peserta didik 

sebagai objek dan subjek sekaligus. Dengan 

paradigma ini kurikulum dikembangkan 

berdasarkan pada kebutuhan peserta didik, baik 

                                                                 
62Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka 

Pelajar, 2011), hlm. 141  
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kebutuhan tingkat intelektualitasnya, minat dan 

bakatnya, kebutuhan yang bersifat jasmaniah 

maupun yang bersifat ruhaniahnya, sehingga akan 

memberikan ruang yang luas kepada peserta didik 

untuk berkembang.  

Konsep pengembangan kurikulum yang 

berorientasi pada perkembangan peserta didik, 

akan berdampak pada bahwa kurikulum harus 

dikembangkan dengan memperhatikan tiga 

kecerdasan peserta didik. Sebagaimana dikatakan 

oleh Bloom dalam Tafsir yang dikutip oleh Heri 

Gunawan (2013), mencakup tiga domain, yakni 

domain kognitif, domain afektif, dan domain 

psikomotor.  

b. Orientasi pada Lingkungan Sosial 

Kurikulum pendidikan (agama) Islam pada 

dasarnya merupakan jawaban atas berbagai 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat (sosial) 

terhadap pendidikan (Islam). Karenanya 

kurikulum pendidikan agama Islam harus 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, output 
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dari lembaga pendidikan Islam mampu menjawab 

dan mengejewantahkan masalah-masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat. Kurikulum yang 

demikian akan memiliki makna dan sangat 

fungsional karena langsung dirasakan oleh 

masyarakat. 

Kurikulum pendidikan (agama) Islam 

hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan 

kebutuhan masyarakat tersebut. Tidak hanya 

berorientasi duniawi yang bersifat sementara, 

tetapi juga harus berorientasi ukhrawi yang 

bersifat abadi. Karena kehidupan yang abadi bagi 

setiap manusia adalah kehidupan akherat dan itu 

yang lebih baik. Dengan berorientasi pada 

kebutuhan tersebut maka kurikulum pendidikan 

agama Islam akan lebih menyeimbangkan antara 

kedua kebutuhan manusia tersebut. 

c. Orientasi pada Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

Kurikulum pendidikan agama Islam 

hendaknya lebih responsif terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Pengembangan kurikulum pendidikan Islam harus 

lebih fleksibel dan adaptable dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan senantiasa 

merupakan corre kurikulum. Para peserta didik 

dikirim ke sekolah agar mempelajari ilmu 

pengetahuan tersebut.  

Terkait dengan orientasi kurikulum di atas, 

maka hendaknya dikembangkan materi kurikulum 

pendidikan agama Islam. Al-Jamaly63 

mengemukakan bahwa secara garis besar materi 

kurikulum pendidikan agama Islam meliputi 

tuntutan untuk mematuhi hukum-hukum Allah 

SWT, yakni: (1) larangan mempersekutukan Allah, 

(2) perintah berbuat baik kepada orang tua, (3) 

memelihara, mendidik, dan membimbing anak 

sebagai tanggung jawab terhadap amanah Allah, 

(4) menjauhi perbuatan keji dalam bentuk sikap 

lahir dan bathin, (5) menyantuni anak yatim dan 

memelihara hartanya, (6) tidak melakukan 

                                                                 
63Muhammad Fadhil al-Jamaly, Filsafat Pendidikan dalam al-

Qur‟an, alih Bahasa Zaenul Abidin, ( Jakarta: Pepara, 1981), hlm.  17-

18  
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perbuatan di luar kemampuan, (7) berlaku jujur 

dan adil, (8) menepati janji dan menunaikan 

perintah Allah, serta (9) berpegang teguh pada 

ketentuan hukum Allah SWT. 

Kurikulum pendidikan agama Islam meliputi 

tiga perkara,yaitu masalah keimanan (aqidah), 

masalah keislaman (syari‟ah) dan masalah ihsan 

(akhlak).64Ketiga pokok ajaran tersebut akhirnya 

dibentuk menjadi rukun iman, rukun Islam, dan 

akhlak.Dari ketiga bentuk ini pula lahirlah 

beberapa hukum agama, berupa ilmu tauhid, ilmu 

fikih dan ilmu akhlak.Selanjutnya ketiga kelompok 

ilmu agama ini kemudian dilengkapi dengan 

pembahasan dasar hukum Islam yaitu al-Qur‟an 

dan hadis ditambah dengan sejarah Islam. 

C. Karakteristik Kurikulum dan Materi PAI di 

SMA 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 

20 tahun 2003 tenatng Sistem Pendidikan 

Nasional, bahwa pedidikan nasional berfungsi 

                                                                 
64Muwahid Shulhan dan Soim, Manajemen Pendidikan 

Islam,hlm.  45 
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mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggungjawab.65Untuk 

mencapai tujuan tersebut, mata pelajaran 

pendidikan agama Islam merupakan salah satu 

mata pelajaran atau bidang studi yang harus 

dipelajari oleh siswa pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. 

Karakteristik dari mata pelajaran PAI di 

SMA adalah pendidikan agama Islam (PAI) di 

SMA dikembangkan menjadi empat aspek, yaitu 

al-Qur‟an Hadis, akidah akhlak, fikih dan tarikh  

Islam (sejarah kebudayaan Islam). Masing-masing 

                                                                 
65Undang-Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003  
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aspek tersebut memiliki karakteristik sendiri-

sendiri. 

Karakteristik aspek al-Qur‟an Hadis 

adalah menekankan pada kemampuan baca tulis 

al-Qur‟an dan Hadis yang baik dan benar, 

memahami makna secara tekstual dan kontekstual, 

serta mengamalkan kandungannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Aspek akidah  memiliki karakteristik 

dengan menekankan pada kemampuan 

memahami dan mempertahankan 

keyakinan/keimanan yang benar serta menghayati 

dan mengamalkan nilai-nilai al-asma‟ al-husna 

(nama-nama Tuhan yang baik). Aspek akhlak 

menekankan pembiasaan untuk menerapkan 

akhlak mahmudah (terpuji) dan menjauhkan akhlak 

mazmumah (tercela) dalam kehidupan sehari-hari.  

Aspek fikih menekankan pada 

kemampuan cara melaksanakan ibadah (mahdlah 

dan ghairu mahdlah) dan muamalah (hablum 

minallah, hablum minannas  dan hablum min al „alam) 

yang benar dan sah. Sedangkan aspek tarikh dan 
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kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan 

mengambil ibrah /pelajaran dari peristiwa-

peristiwa bersejarah dalam sejarah Islam, 

meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan 

mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, 

dan politik. 

Hubungan kelima aspek materi pelajaran 

PAI di SMA tersebut merupakan kesatuan yang 

utuh dalam rangka membentuk akhlak manusia 

dalam menghiasi kehidupan yang berkebudayaan 

sesuai dengan nilai dan ajaran Islam, sebagaimana 

tampak dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL-QUR’AN-

HADITS 

TARIKH/SEJAR

AH 

KEBUDAYAAN 

AKIDA

H/KEIM

ANAN 

FIKIH/IBA

DAH 

AKHLA

K 
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Gambar 2.2 Hubungan lima aspek mata 

pelajaran PAI di SMA 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa 

hubungan kelima aspek yang terdapat dalam mata 

pelajaran PAI merupakan hubungan integrasi 

(integratif unity) kesatuan yang utuh, antara aspek 

yang satu dengan lainnya saling mendukung untuk 

pencapaian tujuan pembelajaran PAI sebagaimana 

rumusan tujuan pendidikan nasional di atas.  

Untuk lebih jelasnya karakteristik masing-

masing aspek dalam mata pelajaran PAI, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Karaktersitk Aspek Materi PAI 

di SMA 

NO Aspek Materi Karakteristik 

Pembelajaran 
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1 Al-Qur‟an Hadis menekankan pada 

kemampuan baca tulis 

al-Qur‟an dan hadis 

yang baik dan benar, 

memahami makna 

secara tekstual dan 

kontekstual, serta 

mengamalkan 

kandungannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2 Akidah/keimanan menekankan pada 

kemampuan 

memahami dan 

mempertahankan 

keyakinan/keimanan 

yang benar serta 

menghayati dan 

mengamalkan nilai-

nilai al-asma‟ al-husna 

(nama-nama Tuhan 

yang baik). 
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3 Akhlak menekankan 

pembiasaan untuk 

menerapkan akhlak 

mahmudah (terpuji) dan 

menjauhkan akhlak 

mazmumah (tercela) 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4 Fikih/ibadah menekankan pada 

kemampuan cara 

melaksanakan ibadah 

(mahdlah dan ghairu 

mahdlah) dan 

muamalah (hablum 

minallah, hablum 

minannas  dan hablum 

min al „alam) yang 

benar dan sah 

5 Tarikh/SKI menekankan pada 

kemampuan 

mengambil ibrah 
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/pelajaran dari 

peristiwa-peristiwa 

bersejarah dalam 

sejarah Islam, 

meneladani tokoh-

tokoh berprestasi, dan 

mengaitkannya dengan 

fenomena sosial, 

budaya, dan politik. 
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BAB III 

PENDIDIKAN DALAM KELUARGA 

A. Ketahanan Keluarga 

kini kemajuan ilmu dan teknologi telah membawa 

perubahan yang luar biasa  bagi kesejahteraan dan 

kenyamanan hidup manusia. Benda dan alam telah 

dimanfaatkan sepenuhnya – walaupun belum maksimal- 

bagi kesejahteraan manusia. 

Akan tetapi, di samping itu semua, kita tidak 

dapat menutup mata bahwa akibat kemajuan tersebut, 

maka sebagiannya telah menimbulkan dampak negatif 

bagi kehidupan manusia. Misalnya;  di mana-mana telah 

timbul penyakit invidualisme, materialisme, sekularisme, 

dan lain-lain dalam masyarakat kita, sehingga ketentuan 

agama sering begitu saja dilanggar dan disisihkan oleh 

manusia dalam aturan hidup sehari-hari. Manusia hanya 

terpaku pada kehidupan duniawi, tanpa sadar akan adanya 

kehidupan di balik alam dunia ini, yaitu alam akherat 

nanti.  

Gambaran itu semua merupakan bayang-bayang 

kegelapan hidup yang sangat nyata, menyelimuti generasi 
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masa kini. Karena itu kita tidak tahu lagi bagaimana nasib 

generasi anak cucu kita dikemudian hari, tentunya lebih 

berat lagi. Karenyanya  sejak14 abad yang silam sayidina 

Ali Karromallahu wajhah, berpesan 

ْم 
ُ
ْىَن ِلَصَماٍن َغْيَر َشَمِىن

ُ
ْىق

ُ
ُهْم َمْخل ِئنَّ

َ
ْم ف

ُ
َدل

َ
ْوَل

َ
ُمْىا ا ِ

ّ
 َعل

Maksudnya: Ajari/ didiklah anak-anakmu semua, 

karena sesungguhnya mereka diciptakan pada suatu 

zaman atau masa yang berbeda dengan zaman atau masa 

kamu sekalian. 

Hadirin jamaah jumat rahimakumullah, 

Ungkapan tersebut di atas, menjadi inspirasi bagi 

para orang tua  agar selalu mengajar dan mendidik putra-

putrinya  guna mempersiapkan mereka menjadi generasi 

penerus yang handal, yang berkualitas baik jasmaninya 

maupun rohaninya, generasi yang mampu menciptakan 

masa depan yang gemilang, masa depan yang diridloi 

Allah swt. 

Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh 

generasi yang berkualitas dan mampu membangun masa 

depan dunia yang berorientasikan akherat , yaitu: 
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Pertama: generasi yang sehat  dan sempurna fisik 

jasmaninya. Sebab jasmani yang tidak prima karena 

kekurangan gizi, tidak membiasakan hidup sehat, 

kesakitan dan lemah, sudah tentu tidak akan dapat 

menjalankan tugas berat, yakni tugas membangun negara 

pada masa kini dan masa datang. Hal ini telah disinyalir 

dan dikhawatirkan oleh Allah swt dalam firmanNya:  

ُقْىا هللَا  خَّ َُ
ْ
ل
َ
ْيِهْم ف

َ
ْىا َعل

ُ
ا َخاف

ً
 ِطَعاف

ً
ت ٍَ
ّزِ
ُ
ِفِهْم ذ

ْ
ًْ َخل ْىا ِم

ُ
ْى َجَسم

َ
ًَ ل ًْ ِر

َّ
ْخَش ال َُ َولْ

ىْ 
ُ
ُقْىل َُ ًدا ) اليظاء : َولْ ًْ  َطِد

ً
ْىَل

َ
 (  9ا ق

“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meniggalkan di belakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, 

karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

mengucapkan perkataan yang benar ( An-Nisa: 9 ) 

Di samping itu, Rasulullah saw bersabda: 

 ً ِف ) زواه مظلم ع ُْ ِع ًِ الظَّ ْؤِم
ُ ْ
ًَ اْل ى هللِا ِم

َ
َحبُّ ِإل

َ
َقِىيُّ َخْيٌر َوؤ

ْ
ًُ ال ْؤِم

ُ ْ
ْل
َ
ا

 ؤبي هٍسسة (
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“ Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih 

disukai Allah daripada mukmin yang lemah ( HR. Muslim dari 

Abu Hurairah). 

Syarat kedua, adalah generasi yang berilmu, yaitu 

generasi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, bukan saja 

pengetahuan agama tetapi juga pengetahuan umum. 

Bukankah Rasulullah saw selalu menganjurkan agar kita 

hidup seimbang antara kepentingan keduniaan dan 

keakheratan.  

َك َجُمْىُث َغًدا هَّ
َ
إ
َ
ِخَسِجَك م

َ
َبًدا َواْعَمْل ِِل

َ
ُش ا ِْ ِع

َ
َك ح هَّ

َ
إ
َ
اَك م َُ  ِإْعَمْل ِلُدْه

 “Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu 

hidup selamanya dan berbuatlah untuk kehidupan akheratmu 

seolah-olah kamu akan mati besok pagi” 

Di dalam al-Qur‟an, Allah swt berfirman: 

َما 
َ
ًْ ل ْحِظ

َ
ا َو ا َُ ْه ًَ الدُّ َبَك ِم ِْ َع َهِص

ْ
 َجي

َ
ِخَسَة َوَل

ْ
اَز ْلا َما آَجاَك هللُا الدَّ ُْ َواْبَخِغ ِف

ًَ ) القصص :  ًْ ْفِظِد
ُ ْ
ِحبُّ اْل ًُ  

َ
ْزِض ِإنَّ هللَا َل

َ ْ
َفَظاَد ِفْي ْلا

ْ
 َجْبِغ ال

َ
َك َوَل ُْ ًَ هللُا ِالَ ْحَظ

َ
 77ؤ

 ) 

“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu 
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melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. sesungguhNya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan” ( Al- Qashash: 77). 

Kaum muslimin rahimakumullah, 

Kemudian syarat ketiga ialah generasi yang 

beriman, yaitu generasi yang sadar bahwa di atas 

kekuasaan manusia ini ada suatu Zat Yang Maha Esa dan 

Maha Kuasa, yang memiliki sifat-sifat yang 

Mahasempurna. Generasi yang beriman ialah generasi 

yang bukan saja mengandalkan kecerdasan dan 

keterampilan, tetapi juga mengakui peranan Allah.  

Memang, kepintaran dan kecerdasan otak saja 

tidak menjamin seseorang menjadi baik dan masyarakat 

menjadi aman tenteram. Ilmu saja tidak cukup, dia harus 

berada di tangan orang-orang yang beriman agar ilmu 

tidak salah pakai, yang justeru dapat mencelakakan umat 

manusia. Bukankah bom hydrogen, senjata pemusnah 

dan mesin perang lainnya diciptakan oleh orang-orang 
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yang pintar. Kepintaran tanpa iman sungguh 

membahayakan hidup ini. 

Syarat keempat ialah generasi yang gemar beramal 

dan berkarya, yaitu berbuat sesuatu yang bermutu dan 

manfaatnya digunakan sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

Hanya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh 

yang tidak rugi hidupnya, sebagaimana disinyalir oleh 

Allah dengan firmanNya: 

اِلَحاِث  ْىا الصَّ
ُ
ًَ آَمُىْىا َو َعِمل ًْ ِر

ّ
 ال

َّ
ِفْي ُخْظٍس . ِإَل

َ
َظاَن ل

ْ
و ِ
ْ

َعْصِس . ِإنَّ ْلا
ْ
َوال

ْبِر )العصس:  َحّقِ َوَجَىاَصْىا ِبالصَّ
ْ
 (3-1َوَجَىاَصْىا ِبال

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar 

berada dalam erugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati 

kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran”  

(Al- „Ashr: 1-3) 

Syarat kelima ialah generasi yang berakhlak, yaitu 

generasi yang selaras, serasi  dan seimbang hubungannya 

dengan Allah, dengan sesama manusia  serta dengan alam 

sekitarnya, yaitu generasi yang tetap bertakwa pada Allah, 
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saling bekerjasama dengan sesamanya, dan mengelola 

alam sekitar dengan baik dan penuh tanggung jawab. 

Akhirnya, marilah kita berusaha sekuat tenaga dan 

selalu memohon kepada Allah swt semoga kita dapat 

melahirkan generasi penerus yang memenuhi lima syarat 

tersebut, yaitu generasi yang insya Allah dapat mengatasi 

segala tantangan zaman di masa mendatang, amin. 

 

B. Pendidikan Orang Tua Kepada Anak 

Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa pada suatu 

ketika Rasulullah saw menegur salah seorang sahabat yang 

selalu tergesa-gesa beranjak dari tempat shalatnya seusai ia 

sholat berjamaah shubuh bersama rasul. Beliau berkata, 

kepadanya: ya Aba Dujanah, apa gerangan yang 

membuatmu selalu terburu-buru pulang sehabis sholat. 

Engkau tidak pernah berdo‟a bersamaku. Apakah kamu 

tidak memiliki kebutuhan yang engkau sampaikan kepada 

Allah? Jawab Abu Dujanah. Maaf ya Rasul, di samping 

rumahku ada tetangga yang memiliki pohon kurma yang 

menjuntai ke pekarangan rumahku. Setiap kali datang 
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tiupan angin di malam hari, buah kurma tersebut 

berjatuhan di halaman rumahku. Aku segera pulang, 

untuk memungut buah kurma tersebut dan 

mengembalikannya kepada yang pemiliknya. Aku 

khawatir ya Rasul, kalau aku terlambat sampai rumah, 

anak-anakku pada bangun, kemudian mereka keluar 

rumah untuk memungut dan memakan buah kurma  

tersebut. Maklum, Keluarga saya termasuk keluarga 

miskin, di malam hari, terkadang anak-anak saya tidur 

sambil menahan rasa lapar. Sehingga apapun yang mereka 

jumpai, langsung mereka makan. Pernah suatu hari, saya 

terlambat pulang, kata Abu Dujanah, begitu nyampai 

rumah, saya jumpai mereka sedang duduk di pekarangan 

rumah sambil memakan buah kurma yang mereka pungut 

di pekarangan rumah. Saya langsung menghampiri mereka 

dan memasukkan jari tangan saya ke dalam mulut mereka. 

Saya keluarkan sisa-sisa kurma yang ada di dalam mulut 

mereka lalu saya antar ke pemiliknya bersama buah kurma 

yang lainnya. Saya katakan kepada mereka, nak, jangan 

engkau permalukan ayahmu di hadapan Allah di akherat 

kelak.  „Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela 

membiarkan barang haram ada di dalam perutmu. Mereka 
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semua menangis, air mata mereka bercucuran diliputi rasa 

sedih,  rasa lapar dan rasa bersalah kepada orang tuanya.  

Mendengar cerita sahabat Abu Dujanah tersebut, 

tanpa terasa pandangan mata Rasulullah saw  berkaca-

kaca, butiran air mata mulia beliau mulai bercucuran. 

Beliau berkata, tolong panggilkan aku pemilik kurma itu.  

Setelah bertemu, beliau berkata kepadanya, 

“maukah engkau menjual pohon kurmamu itu, aku akan 

membelinya dengan sepuluh kali lipat dari pohon 

kurmamu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna 

biru. Disirami dengan emas merah, tangkainya dari 

mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, 

banyak bidadari tersebut sesuai dengan banyak buah 

kurma yang ada.” Pemilik kurma itu menjawab, “Saya 

tidak mau menjual apa pun kecuali dengan uang kontan.” 

Mendengar jawaban tegas dari pemilik kurma yang 

nota benenya seorang munafik, maka tanpa pikir panjang  

Abu Bakar As- Shiddiq  berkata, “Ya sudah, aku beli 

pohon kurma milikmu dengan sepuluh pohon kurma 

yang kualitasnya jauh lebih bagus daripada kualitas pohon 
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kurmamu, dan bahkan kualitas kurma tersebut tidak ada 

di kota ini. Mendengar tawaran Abu Bakar, pemilik kurma 

itu langsung bersedia menjual pohon kurmanya. Setelah 

sepakat, Abu Bakar kemudian menyerahkan pohon 

kurma  tersebut kepada Abu Dujanah. 

Setelah Pohon kurma tersebut dibeli oleh Abu 

Bakar, maka jadilah pohon kurma yang masih berada di 

pekarangan orang munafik tersebut menjadi milik Abu 

Dujanah. Walau demikina, di hati kecil pemilik pohon itu 

berkata, “ pohon kurma yang kujual itu kan berada di 

pekarangan rumahku, nanti aku duluan yang akan 

mengambil semua buahnya dan tidak akan kuberikan 

kepada Abu Dujanah. Itulah kelakuan orang munafik 

yang mau menang sendiri, dan susah dipercayai kata-

katanya. Namun atas kudrat dan iradat Allah serta 

mukjizat Rasulullah saw, maka pada malam harinya, di 

saat pemilik kurma itu tidur, pohon kurma tersebut 

berpindah dari pekarangan rumah pemiliknya ke 

pekarangan rumah Abu Dujanah.   

Dari kisah tersebut terdapat beberapa pesan moral 

yang patut menjadi renungan bagi kita, antara lain:  
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Pertama, Rasulullah, dalam kapasitas beliau sebagai 

pemimpin,  sikap Rasulullah menegur Abu Dujanah yang 

tidak pernah sempat berdoa sehabis sholat subuh 

berjamaah, mengandung dua pelajaran, yaitu satu, beliau  

ingin mencotohkan kepada kita umatnya, bahwa sebagai 

pemimpin, harus memiliki sikap peduli terhadap 

rakyatnya. Sekecil apapun permasalahan yang dihadapi 

oleh rakyat, sebagai seorang pemimpin hendaknya peka 

terhadap permasalahan tersebut dan berusaha membantu 

mencarikan solusinya. Kedua, seseorang yang tidak 

pernah berdoa setiap selesai solat, dikategorikan sebagai 

orang yang sombong, orang yang angkuh. Allah swt 

berfirman  dalam QS. Ghafir ayat 60: 

ًْ ِعَباَدِحْي وَ  ِبُرْوَن َع
ْ
ْظَخن ٌَ  ًَ ًْ ِر

َّ
ْم، ِإنَّ ال

ُ
ن
َ
ْطَخِجْب ل

َ
ُم اْدُعْىِوْي ؤ

ُ
ن اَل َزبُّ

َ
ق

. ًَ َم َداِخِسٍْ ْىَن َحَهىَّ
ُ
ْدُخل َُ   َط

dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, 

niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya 

orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-

Ku, akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina".  
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Berikutnya, Abu Dujanah, dalam kapasitasnya 

sebagai kepala keluarga, ia tidak membiarkan anak-

anaknya memakan buah kurma tetangga yang jatuh di 

pekarangan rumahnya, yang walaupun dalam kacamata 

fikih Islam,  buah kurma yang masuk ke pekarangan 

tetangga merupakan حق مشترك milik bersama antara 

pemilik pohon dengan pemilik pekarangan, yang boleh 

dimakan oleh pemilik pekarangan. Namun karena sifat ke 

hati-hatian Abu Dujanah, maka ia tidak membiarkan 

anaknya memakan buah kurma tersebut. Ia berusaha 

menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang dapat 

menjerumuskannya ke neraka. Allah swt berfirman: 

ْيَها 
َ
ِحَجاَزُة َعل

ْ
اُض َوال ْىُدَها الىَّ

ُ
ْم َهاًزا  َوق

ُ
ن ُْ ْهِل

َ
ْم َوؤ

ُ
ْهُفَظن

َ
ْىا ؤ

ُ
ًَ آَمُىْىا ق ًْ ِر

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ

ْؤَمُسْوَن. ًُ ْىَن َما 
ُ
ْفَعل َمَسُهْم َوٍَ

َ
ْعُصْىَن هللَا َما ؤ ٌَ  

َ
 ِشَداٌد َل

ٌ
ظ

َ
 ِغَل

ٌ
ت
َ
 َملِئن

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 

dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim:6) 
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Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai anggota 

masyarakat, yang hidup berdampingan dengan tetangga 

lainnya, Abu Dujanah tidak ingin mengganggu keamanan, 

kenyamanan tetangganya.  

 Demikian pula dengan anaknya. Di saat mereka 

sedang asyik-asyiknya menikmati buah kurma yang 

mereka pungut di pekarangan rumah, kemudian ayahanda 

datang merebut dan bahkan mengeluarkan sisa-sisa 

makanan yang ada di dalam mulut mereka, mereka rela 

mengeluarkannya dari mulutnya, sembari menahan lapar, 

demi mengedepankan rasa hormat dan taatnya kepada 

orangtuanya daripada menuruti hawa nafsunya. Allah swt 

berfirman:  

 وَل جقل لهما ؤف وَل جنهسهما وقل لهما قىَل لٍسما.

Janganlah engkau mengatakan ah, janglankah 

engkau membentak mereka berdua, dan katakanlah 

kepada mereka berdua dengan perkataan yang 

menyejukkan, perkataan yang lemah lembut, bukan 

membentak apalagi menyakiti mereka.   
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Ketiga, Abu Bakar as-Siddiq, dalam kapasistas 

sebagai mertua dan sahabat rasul, beliau tidak rela melihat 

sahabatnya bersedih dan kecewa lantaran penolakan 

pemilik kurma terhadap tawaran Rasulullah. Sedangkan 

dalam kapasitasnya sebagai saudara sesama muslim, Abu 

Bakar  dengan lapang dada membantu meringankan 

beban penderitaan Abu Dujanah dengan membeli pohon 

kurma milik orang lain dan diserahkan kepada Abu 

Dujanah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah, Rasulullah saw bersabda: 

ْىِم  ًَ َسِب 
ُ
ًْ ل  ِم

ً
ْسَبت

ُ
َع هللُا َعْىُه ل ا َهفَّ َُ ه َسِب الدُّ

ُ
ًْ ل  ِم

ً
ْسَبت

ُ
ًٍ ل  ُمْؤِم

ًْ َع َع ًْ َهفَّ َم

اَمِت،  َُ لِق
ْ
 ا

 “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang 

mukmin dari  kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan 

menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. 

ِه ِفيْ  ُْ َس هللُا َعلَ ظَّ ٌَ ٍس  ى ُمَعّظِ
َ
َس َعل ظَّ ٌَ  ًْ ِخَسِة، َوَم

َ
ا َوْلا َُ ْه  الدُّ

Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan 

(dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya 

(urusannya) di dunia dan akhirat. 
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ا َوْلاِخَسِة،   َُ ْه َرُه هللُا ِفْي الدُّ
َ
 َطت

ً
َر ُمْظِلَما

َ
ًْ َطت  َوَم

Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya 

Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. 

ِه،  ُْ ِخ
َ
َعْبُد ِفي َعْىِن ؤ

ْ
اَن ال

َ
َعْبِد َما م

ْ
 َوهللُا ِفْي َعْىِن ال

 Dan Allah  akan senantiasa menolong hamba-Nya, 

selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.  

Keempat. Pemilik kurma, Sikap pemilik kurma yang 

menolak tawaran Rasulullah yang akan membeli pohon 

kurmanya dengan sepuluh pohon kurma yang terbuat dari 

batu zamrud berwarna biru. Disirami dengan emas 

merah, tangkainya dari mutiara putih,dan sebagainya, 

merupakan salah satu bentuk sikap orang yang lebih 

mementingkan kehidupan dunia  yang sifatnya sementara 

daripada kehidupan akherat yang sifatnya kekal abadi. 

Sebab, apa yang ditawarkan oleh rasulullah saw tersebut, 

tidak ada di dunia, melainkan adanya di akherat kelak. 

Padahal Allah swt berfirman dalam al-Qur‟an surah ayat 

4: 

 ولأل خسة خير لك مً ْلاولى.
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Dan sungguh, yang kemudian itu (akherat) lebih 

baik bagimu daripada yang permulaan (yaitu kehidupan 

dunia). 

Bisikan hati pemilik kurma yang akan mengambil 

buah kurma yang sudah dijualnya kepada Abu Bakar dan 

tidak akan memberikan buahnya kepada Abu Dujanah 

sebagai pemilik pohon kurma yang sah, merupakan salah 

satu karakter orang munafik, yaitu lain yang diucapkan, 

lain pula di dalam hatinya.  

Pelajaran terkahir yang dapat dipetik dari kisah 

tersebut adalah, pindahnya pohon kurma dari pekarangan 

rumah pemiliknya ke pekarangan rumah Abu Dujanah, 

merupakan salah satu bukti kemukjizatan rasulullah  saw 

dan  sebagai salah satu bentuk wujud dari janji Allah swt 

yang akan memberikan jalan keluar dari kesulitan bagi  

orang-orang yang bertaqwa.  

ِظُب 
َ
ْحد ًَ  

َ
ُث َل ُْ ًْ َح ُه ِم

ْ
ْسُشق ُه َمْخَسًحا .َوٍَ

َ
ْجَعْل ل ًَ ِق هللَا  خَّ ًَ  ًْ  َوَم

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya 

Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia 
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memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-

sangkanya. 
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C. Ketaatan Anak Kepada Orang Tua 

Dalam konteks ketaatan dan kepatuhan seorang 

anak terhadap orangtuanya, maka patut menjadi renungan 

kita bersama tentang sosok pribadi Uwais al-qarni. Ia 

hidup bersama ibundanya di negeri Yaman. Sehari-hari ia 

berperan menggantikan posisi ayahandanya yang sudah 

dipanggil oleh Allah swt. untuk mencarikan nafkah buat 

ibundanya yang sedang menderita struk. Dalam kondisi 

seperti itu, sang ibu menyampaikan keinginannya untuk 

berhaji. 

Sebagai anak yang patuh dan taat kepada 

orangtuanya, Uwais al-Qarni langsung menyanggupi 

permintaan ibundanya. Di saat musim haji tiba, Uwais al-

qarni berangkat ke Makkah berjalan kaki dari Yaman 

sambil menggendong ibundanya. Sesampainya di Makkah, 

di saat ia mengitari ka‟bah melaksanakan thawaf, ia 

berdoa memohon kepada Allah swt, “ Ya robb, 

ampunilah dosa ibundaku”. Mendengar doa anaknya, 

sontak sang ibu bertanya kepada putranya. Bagaimana 

dengan dosamu nak? Uwais  menjawab, cukup dosa 

ibunda yang diampuni, dengan diampuninya dosa ibunda, 

maka otomatis ibunda akan masuk surga. Sementara aku, 

hanya mengharapkan rido dari ibunda. Rasulullah saw 

bersabda:  

 رضى هللا في رضى الوالدين وسخط هللا في سخط الوالدين
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Ridlonya Allah tergantung pada keridloan kedua 

orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada 

kemurkaan kedua orangtua. 

Ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan uwais 

al-qarni terhadap ibundanya, ternyata mengantarkannya 

kepada posisi sebagai seorang hamba yang disayangi oleh 

Allah, dan para malaikat yang ada di langit. Sehingga 

rasulullah saw berpesan kepada Umar bin Khattab dan 

Ali bin Abi Thalib untuk menemui Uwais al-qarni dan 

memintanya agar memohonkan ampun kepada Allah 

untuk mereka berdua yaitu Umar bin khattab dan ali bin 

abi thalib. Mereka berdua, berusaha menemui Uwais al-

qarni. Setelah bertemu, beliau berkata kepadanya, tolong 

mintakan kami ampun kepada Allah. Mendengar ucapan 

Umar yang nota benenya seorang khalifah, Uwais al-qarni 

merasa kaget dan tidak percaya dengan ucapan Umar bin 

khattab. Ia merasa tidak pantas untuk mendoakan seorang 

khalifah. Namun, setelah umar mengatakan bahwa 

permintaannya itu merupakan perintah dari rasulullah, 

maka uwais al-qarni mendoakan mereka berdua. 

Setelah pertemuannya dengan khalifah Umar dan 

Ali bin Abi Thalib, maka kehidupan Uwais semakin 

membaik lantaran semua kebutuhan hidupnya dan 

ibundanya ditanggung oleh Umar bin khattab. 

Selanjutnya, uwais al-qarni meinta ijin kepada ibundanya 

untuk mengobati rasa rindunya ingin bertemu dengan 

rasulullah di Madinah. Sebelum berangkat, ia minta 
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bantuan tetangganya untuk menjaga ibundanya selama ia 

berangkat ke Madinah. Sebelum berangkat, ibundanya 

berpesan kepadanya, agar ia jangan terlalu lama di 

Madinah. Akhirnya uwais al-qarni berangkat ke Madinah 

untuk meemui rasulullah. Namun sangat di sayangkan, 

begitu sampai di rumah rasulullah, uwais al-qarni tidak 

menemui rasul, lantaran saat itu rasulullah saw berada di 

medan perang. Ia hanya bertemu dengan ssayidatina 

A‟isyah ra. Ia menitip pesan kepada sayidatina A‟isah. 

Begitu peperangan selesai, rasulullah saw kembali ke 

Madinah, sesampainya di rumah, justeru beliau bercerita 

kepada aisyah bahwa di saat beliau berada di medan 

perang ada seorang dari Yaman yang datang ke rumah 

mencari beliau. Dan sayidatina Aisya mengiyakan seperti 

apa yang dikatakan oleh baginda rasul, dan bahkan beliau 

juga menyampaikan salam dari lelaki tersebut dan 

permohonan maaf kepada rasul karena ia tidak bisa lama-

lama tinggal di Madinah lantaran ibundanya berpesan 

demikian, padahal hatinya sangat rindu ingin bertemu 

rasulullah.  

Beberapa tahun setelah umar bin khattab dan ali 

bin abi thalib, bertemu dengan uwais al-qarni, akhirnya 

uwais al-qarni meninggal dunia. Seketika itu juga para 

malaikat yang menjelma sebagai manusia turun dari langit, 

mereka berebutan mengurus janazah uwais al-qarni, mulai 

dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai 

menguburkannya. Sementara orang-orang yang tinggal di 
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sekitar rumah Uwais al-qarni bingung ke heran-heranan. 

Karena melihat sangat banyaknya orang yang berebutan 

mengurus jenazah uwais al-qarni. Itulah satu bentuk 

balasan dari Allah bagi siapa saja yang taat dan patuh 

kepada orangtuanya. 

Kami yakin dan percaya bahwa setiap kita yang 

hadir di atas dunia ini pasti memiliki orangtua. Karena itu, 

marilah kisah uwais al-qarni kita jadikan sebagai contoh 

dalam kehidupan kita untuk selalu tetap berbakti dan 

patuh kepada kedua orangtua. Jika mereka (para orang tua 

masih hidup, maka rawatlah mereka sebaik mungkin, 

hadirkan rasa senang dan  bahagia dalam diri mereka. dan 

jika para orang tua sudah meninggal dunia, maka jangan 

lupa mendoakan mereka sebelum kita  berdoa untuk diri 

kita sendiri.  
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BAB III 

PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT 

A. Pendidikan Dalam Surat Alfatihah 

Di dalam al-Qur‟an surah at-Tin ayat ayat 4, 

Allah swt berfirman: 

م.لقد    خلقىا ْلاوظان في ؤحظً جقٍى

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa  Allah swt 

menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik dibanding 

dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki berbagai 

macam kelebihan, baik kelebihan dalam bentuk fisik, 

maupun berupa akal pikiran. Dengan akal pikiran, 

manusia mampu memilah dan memilih mana yang baik 

dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang 

salah, mana yang sah dan mana yang batal, mana yang 

bermanfaat  dan mana yang mengandung  mudarat. 
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Dengan akal pikiran itu pula,  Allah swt 

memberikan kemampuan kepada manusia untuk 

melaksanakan yang baik dan yang benar, serta 

kemampuan untuk menghindari dan meninggalkan 

sesuatu yang buruk dan salah. Karena itulah Allah swt 

menyuruh manusia mengerjakan yang baik dan benar 

serta meninggalkan yang buruk dan salah. Tujuannya 

adalah dalam rangka mempertahankan kesempurnaan  

manusia yang sekaligus menjadi jati diri manusia itu 

sendiri. Jika manusia dapat mempertahankan jati dirinya,  

ia akan dapat meraih derajat yang tinggi dan tempat yang 

mulia di sisi Allah swt. Ia akan dihormati, disenangi dan 

dimuliakan oleh orang-orang sekelilingnya. Namun 

sebaliknya, jika manusia sudah kehilangan jati dirinya, 

akibat terjebak jeratan godaan hawa nafsu dan rayuan 

syetan, maka hilanglah kemuliaannya, jatuh dan 

terperosoklah ia ke dalam jurang kesengsaraan, kehinaan 

dan kehancuran, na‟udzubillah min zalik..  

Meskipun manusia diciptakan Allah sebagai 

makhluk yang paling sempurna dan mulia, bukan jaminan 

bahwa yang bersangkutan menjadi baik, mulia dan 
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terhormat selama-lamanya. Dalam perjalanannya, banyak 

sekali terjadi perubahan-perubahan pada dirinya. Ada 

yang selama hidupnya tetap menjadi orang yang baik-baik 

atau orang shaleh, dan inilah golongan orang yang paling 

beruntung. Ada yang awal hidupnya menjadi orang yang 

baik, ditengahnya menjadi orang jahat, lalu kembali 

menjadi orang baik, ini juga masih termasuk orang yang 

untung. Selain itu, ada  orang yang awalnya menjadi orang 

baik, di tengah kehidupannya masih baik, namun diakhir 

hayatnya  ia menjadi orang jahat dan sampai meninggal 

tetap menjadi orang  yang jahat, inilah manusia yang 

paling rugi dan sengsara yang sering disebut dengan su‟ul 

khotimah, na‟uzubillah. 

Keadaan seperti itu, Allah gambarkan dalam 

surah al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali sehari 

semalam melalui pelaksanaan ibadah shalat fardlu.  Kalau 

saja kita mau merenung, mengkaji dan menghayati makna, 

isi dan kandungan surah al-Fatihah, tentu kita akan dapat 

mengetahui macam-macam golongan manusia berikut 

tingkah lakunya dalam kehidupan ini.  Berdasarkan 

keterangan surah al-Fatihah, manusia itu terbagi menjadi 
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tiga golongan, sebagaimana disebutkan dalam dua ayat 

terakhir: 

عمذ عليهم غير اْلغظىب اهدها الصساغ اْلظخقُم. صساغ الرًً ؤو

 عليهم وَل الظالين .

 Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-

orang yang telah Eangkau anugerahkan nikmat  kepada mereka, 

bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan 

mereka yang sesat (QS. Al- Fatihah: 6-7) 

Berdasarkan dua ayat terakhir  dari surah al-

Fatihah tersebut, dapat diketahui bahwa manusia itu 

terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: Pertama, golongan 

orang-orang yang telah diberi nikmat  (an‟amta „alaihim), 

menurut Ibnu Katsir bahwa yang termasuk golongan 

yang pertama ini adalah para malaikat, nabi-nabi, 

shiddiqin ( yaitu orang-orang yang benar dan tidak 

menyimpang dari jalan Allah), para syuhada‟ (orang-oang 

yang mati syahid), dan orang-orang yang shaleh. Mereka 

menjalankan Islam dan syariatnya secara integral (kaffah) 

dan konsisten (istiqomah), yang karena itu mereka 

merasakan kebahagiaan sejati di dunia dan akherat.  
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Golongan kedua adalah golongan orang-orang 

yang dimurkai (al-magdlub), yaitu mereka yang jelas-jelas 

berada di luar tuntunan Islam. Mereka mengikat diri 

dengan selain Allah. Keyakinan-keyakinan lebih banyak 

didominasi  logika hawa nafsu dan seluruh aktivitas hidup 

mereka hanya ditujukan semata-mata untuk mengejar 

kepentingan duniawi. 

Sedangkan golongan ketiga adalah golongan 

orang-orang yang sesat (al-dlollin), yaitu orang-orang yang 

mengaku muslim tapi akidah mereka  rusak. Seperti, 

mereka menjalankan ajaran Islam, tapi mereka juga masih 

percaya pada berbagai tahayul, dukun/ paranormal. 

Ibadah mereka juga tidak sempurna, kurang tekun dan 

rajin serta kering dari kehusyu‟an.  

Terkait dengan tiga golongan tersebut, Allah swt 

memerintahkan kepada manusia untuk selalu berdo‟a 

memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan 

petunjuk, sebagaimana yang dibaca pada setiap sholat (  

ihdinashshiratol mustaqim) ( tunjukilah kami ke jalan yang 

lurus). 
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Orang-orang yang mendapat petunjuk akan 

senantiasa senang dan gemar melakukan kebaikan, 

melakukan amal saleh, sehingga tidak dimurkai Allah dan 

tidak pula tersesat. Orang yang mendapat petunjuk Allah 

berarti selalu mendapat bimbingan dalam kehidupan yang 

sesuai dengan nilai-nilai fitrahnya. Ia akan senantiasa 

berada pada jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus 

itulah, yang dapat mengantarkannya menuju kebahagiaan 

hakiki di dunia dan akherat. 

Pada ayat sebelumnya, ( iyyaka na‟budu wa iyyaka 

nasta‟in), (hanya kepada Mu-lah kami menyembah dan 

hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan) 

merupakan ayat yang dapat memberikan solusi tentang 

tatacara seseorang agar bisa mendapatkan petunjuk.  

Ber‟ibadah (na‟budu) dan sikap ketergantungan  

(nasta‟in) mutlak ditujukan kepada Allah semata, adalah 

rahasia turunnya hidayah (petunjuk) Allah kepada 

seseorang.  Ibadah disini baik dalam arti luas yaitu 

menundukkan seluruh dimensi dan prilaku hidup di 

bawah kendali Allah, maupun ibadah dalam arti sempit 

yakni ibadah mahdah seperti shalat, puasa, zakat, haji,dan 
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lain sebagainya. Sedangkan ketergantungan bermakna 

penyerahan segala urusan dan hajat kehidupan kepada 

Allah Yang Maha Kaya, Maha Kuat dan Maha Kuasa. 

Kadar ibadah dan ketergantungan seseorang 

kepada Allah akan menentukan kadar hidayah yang akan 

diperolehnya. Sedangkan kadar hidayah akan menentukan 

lurus tidaknya jalan yang ditempuhnya. Dan akhirnya, 

lurus tidaknya jalan kehidupan akan menentukan bahagia 

atau tidaknya seseorang di dunia dan akherat. 

B. Pendidikan Keperibadian (belajar dari Nabi 

Ibrahim) 

Berbarengan dengan berkumpulnya jamaah haji di padang 

arofah, muzdalifah dan mina untuk melaksanakan prosesi 

ibadah haji, kita umat Islam di tanah air, bertakbir, 

mengumandangkan kalimat “Allohu Akbar” meng-

agungkan kebesaran Allah; bertahmid, mengucapkan 

alhamdulillah, bersyukur kepada Allah; bertasbih, 

subhanallah mensucikan asma Allah; dan bertahlil, lailaha 

illallah menyatakan keyakinan dan ketauhidan kita bahwa 

tidak ada sesuatu yang pantas disembah selain Allah swt.  
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Hari raya kurban atau biasa disebut Idul Adha dan ritual 

ibadah haji, merupakan ibadah yang berkaitan erat dengan 

kisah perjalanan hidup Nabiyullah Ibrahim bersama 

putranya nabi Ismail alaihimas salam, dan menjadi suri 

teladan bagi kita ummat nabi besar Muhammad saw.  

Allah swt berfirman dalam alqur‟an surah al Mumtahanah 

ayat 4: 

ًَ َمَعهُ  ًْ ِر
َّ
َم َوال ُْ  ِفْي ِإْبَساِه

ٌ
ْطَىٌة َحَظَىت

ُ
ْم ؤ

ُ
ن
َ
اَهْذ ل

َ
ْد م

َ
  ق

Artinya: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik 

bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama 

dengannya;  

Diantara suri teladan yang dicontohkan oleh nabiyullah 

Ibrahim dan keluarganya, antara lain: 

Pertama, Nabiyullah Ibrahim as terkenal dengan 

kegigihannya  dalam mencari dan menemukan Tuhan 

yang sesungguhnya. Sejak muda, nabiyullah Ibahim 

berkelana mencari Tuhan yang sebenarnya. Setiap kali 

beliau melihat fenomena alam, planet langit  yang 

menurut hemat beliau memiliki kekuatan, itu dianggap 

sebagai Tuhannya. Ketika beliau melihat bintang yang 
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gemerlapan di langit, rembulan yang memancarkan 

sinarnya secara sempurna pada saat bulan purnama, dan  

matahari yang menyinari alam di siang hari yang memiliki 

energi panas yang luar biasa, semuanya itu dianggap 

sebagai tuhannya. Namun ketika masing-masing dari 

planet langit tersebut tenggelam, beliau berkesimpulan, 

semuanya itu bukan tuhanku. Tuhanku tidak pernah 

lenyap dan tenggelam, tuhanku kekal abadi. Dialah Allah, 

Zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini. 

Sebagaimana tergambar dalam al-quran surah al-an‟am 

ayat  79 

ْشسِِلْيَن.   
ُ ْ
ًَ اْل َها ِم

َ
ًفا َوَما ؤ ُْ ْزَض َحِى

َ ْ
َمَىاِث َوْلا َس الظَّ

َ
ؼ

َ
ِرْي ف

َّ
ْهُذ َوْحِهَي ِلل ْي َوحَّ ِ

ّ
 ِإو

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb 

yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung 

kepada agama yang benar, dan aku bukanlah Termasuk 

orang-orang yang mempersekutukan tuhan. 

Kedua, Keberanian nabi Ibrahim dalam mempertahankan 

ketauhidan dan melawan kemusyrikan. Hal ini terbukti 

dengan keberanian beliau menghancurkan berhala-berhala 

sebagai tuhan raja namrud dan pengikutnya kala itu, 
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walaupun nyawa beliau sebagai taruhannya. Akibatnya, 

beliau dilemparkan ke dalam api yang sedang berkobar. 

Namun dengan izin Allah, nabiyalloh Ibrahim selamat 

dari kematian. Allah berfirman di dalam surah al-anbiya‟ 

ayat 69: 

َم  ُْ ى ِإْبَساِه
َ
ًما َعل

َ
ْىِوْي َبْسًدا َوَطَل

ُ
ا َهاُز م ًَ َىا 

ْ
ل
ُ
 ق

Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi 

keselamatanlah bagi Ibrahim", 

Ketiga, keinginan beliau mendapatkan anak keturunan 

yang shaleh. Sejak membangun rumah tangga, nabi 

Ibrahim tidak henti-hentinya memohon kepada Allah agar 

diberikan anak keturunan yang shaleh. Belaiu selalu  

berdoa  

اِلِحْيَن  ًَ الصَّ  َزّبِ َهْبِلْي ِم

Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) 

yang termasuk orang-orang yang saleh. QS. Assoffat: 100. 

Tidak hanya, di samping beliau meminta anak keturunan 

yang sholeh, beliau juga memohon agar beliau bersama 

anak cucunya Allah jadikan sebagai orang yang tekun 

mendirikan sholat 



 

126 

ِنْي ُمقِ 
ْ
ْل ُدَعاَء َزّبِ اْحَعل َىا َوَجَقبَّ ِتْي ، َزبَّ ٍَ ّزِ

ُ
ًْ ذ ىِة َوِم

َ
ل َم الصَّ ُْ 

Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-

orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, 

perkenankanlah doaku. QS. Ibrahim:40 

Untuk mendapatkan anak keturunan yang shaleh, di 

samping dengan terus berdoa, memohon ke hadirat Allah 

swt, juga dibarengi dengan ikhtiar, kerja keras dari orang 

tua untuk memberikan pendidikan agama serta 

memberikan makanan dan minuman kepada putra-

putrinya dengan cara dan  jalan yang baik yang 

dibenarkan oleh agama.  

Nabi Ismail as, putra nabi Ibrahim as, karena beliau 

dididk dan dibesarkan dilingkungan keluarga yang taat 

dan patuh kepada Allah swt, maka jadilah beliau menjadi 

anak yang shaleh, anak yang taat dan patuh kepada 

orangtuanya, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. 

Suatu ketika, disaat nabi Ibrahim as menyampaikan 

perintah Allah swt yang diterimanya melalui mimpi untuk 

menyembelih dirinya, sebagaimana diceritakan dalam al-

quran surah al-shoffat ayat 102: 
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َىا
َ ْ
ي اْل

َ
َزي ف

َ
ْي ؤ ِ

ّ
ا ُبَنيَّ ِإو ًَ اَل 

َ
َعْل َما ُجْؤَمُس ق

ْ
َبِذ اف

َ
ا ؤ ًَ اَل 

َ
ا َجَسي ، ق

َ
ْس َماذ

ُ
اْهظ

َ
َبُحَك ف

ْ
ذ
َ
ْي ؤ ِ

ّ
و
َ
ِم ؤ

. ًَ اِبِسٍْ ًَ الصَّ  َطَخِجُدِوْي ِإْن َشأَء هللُا ِم

Artinya: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam 

mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa 

pendapatmu!" Ismail menjawab: "Hai bapakku, 

kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya 

Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang 

yang sabar".  

Dari uraian di atas,  dapat kita ambil beberapa pelajaran 

berharga dari keluarga Nabiullah Ibrahim, as. Antara lain: 

Pertama, Sebagai seorang hamba, kecintaan Nabi Ibrahim 

as kepada Allah swt melibihi cintanya atas segala-galanya. 

Beliau rela megorbankan putranya yang merupakan harta 

paling berharga dalam hidupnya, demi menjunjung tinggi 

perintah Allah. 

 Kedua, Sebagai kepala keluarga, nabi Ibrahim, 

menjalankan perannya dengan penuh bijaksana, tidak 

otoriter, tidak mau menang sendiri. Segala sesuatu beliau 

selesaikan dengan cara musyawarah. Beliau juga 

memanggil putranya dengan panggilan yang menunjukkan 



 

128 

sikap dan rasa kasih sayang. Beliau memanggil putranya 

dengan ungkapan ya bunaiya, wahai anakku. Tidak 

langsung memanggil namanya wahai Ismail. 

ketiga, Sebagai anak, Ismail selalu tunduk dan patuh atas 

perintah orangtuanya walaupun nyawa taruhannya. Ketika 

ayahandanya memberi tahu beliau, bhw Allah swt 

memerintahkan ayahandanya untuk menyembelihnya, 

beliau nabi Ismail as justeru memberikan semangat 

kepada orangtuanya untuk segera melaksanakan perintah 

Tuhannya. Beliau berkata: 

"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan 

kepadamu; insya Allah ayahandaku akan mendapatiku 

termasuk orang-orang yang sabar".  

Keempat, Sebagai isteri, siti Hajar  ketika ditinggal 

bepergian oleh suaminya untuk melaksanakan perintah 

Allah, dengan hati yang ikhlas dibarengi dengan semangat 

juang yang tinggi, beliau bekerja keras mencari sesuatu 

demi memenuhi kebutuhan putranya Ismail as. 
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C. Pendidikan Kesehatan Ala Baginda Nabi 

Muhammad SAW 

Salah satu karunia Allah yang sering diabaikan manusia 

dalam kehidupan ini adalah nikmat kesehatan. Kesehatan 

merupakan mahkota yang sangat berharga yang tidak 

dapat dirasakan dan diketahui kecuali bagi mereka yang 

telah mengalami sakit. 

Dr. Husain Haikal dalam kitabnya “ Hayatu 

Muhammad “ menjelaskan bahwa  nabi Muhammad saw 

selama hayatnya yaitu 63 tahun hanya dua kali mengalami 

sakit. Pertama, ketika beliau kembali dari ziarah kemakam 

pahlawan di Baqi‟, dan yang kedua beliau mengalami sakit 

yaitu susah tidur dan demam panas beberapa hari 

sebelum wafatnya. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Nabi 

Muhammad saw selalu sehat ? 

Saudaraku….., ada beberapa factor yang 

menyebabkan nabi Muhammad saw selalu sehat. 

Pertama, karena beliau senantiasa bangun subuh. 

Sepanjang catatan sejarah hidupnya selama 23 tahun 

beliau jadi Nabi, hanya satu kali saja beliau tidak bangun 

waktu subuh, hal itu disebabkan mungkin beliau terlalu 
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letih dalam perjalanan dakwahnya  dan tidur sesudah larut 

malam. 

Nabi Muhammad saw senantiasa bangun waktu 

“subuh”, dan waktu subuh tentu tidak sama dengan 

waktu “pagi”. Waktu pagi adalah waktu setelah matahari 

terbit, kira-kira jam 09.00, sedang waktu subuh ialah 

setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbit, 

sebagaimana disebutkan al-Qur‟an surat Takwir ayat 18   

َع  ا َجَىفَّ
َ
ْبِح ِإذ  demi waktu subuh dikala fajar merekah “            َوالصُّ

“. Sumpah Allah dengan waktu itu adalah untuk menarik 

perhatian manusia, khususnya manusia yang beriman 

kepada-Nya akan pentingnya waktu itu bagi kesehatan 

fisik dan mental mereka. 

Udara subuh memang sangat segar dan banyak 

mengandung zat asam yang sangat diperlukan buat 

pernafasan manusia. Sebab itu tidak heran, mengapa 

orang-orang yang suka bangun subuh dan selalu 

menghirup udara subuh sukar dihinggapi penyakit paru-

paru, pernapasannya teratur dan paru-parunya menjadi 

kuat. Bangun subuh tidak saja besar artinya bagi 

kesehatan jasmani, tetapi juga bagi kesehatan rohani kita. 
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Karena  pada waktu itu, disaat orang masih pulas tertidur, 

kita telah bersihkan hati dengan menundukkan kepala 

untuk bersujud kepada zat yang maha Esa, mengakui 

kebesaran-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Hal itu 

akan menambah kecintaan dan keimanan kita kepada 

Allah swt.  

Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. 

 Faktor Kedua yang menjadikan Nabi saw selalu 

sehat lahir batin, karena beliau sangat menjaga kebersihan. 

Sejak kecil Rasulullah menyukai kebersihan, meskipun 

negerinya kekurangan air. Dan ketika diangkat menjadi 

rasul, makin besar perhatiannya kepada kebersihan. Beliau 

bersabda:   َماِن ًْ
ِ
ْ

ًَ ْلا  ِم
ُ
ت
َ
اف

َ
ظ لىَّ

َ
ا  “ Kebersihan itu adalah sebagian dari 

pada iman “.  Maka siapa yang tidak suka menjaga 

kebersihan, ternodalah sebagian imannya.  

Nabi Muhammad saw senantiasa berpenampilan 

rapi dan simpatik. Bersih tubuhnya dan bersih pula 

pakaiannya, bersih rumah dan bersih pula masjidnya. 

Pakaian yang disukainya adalah pakaian putih, rambut 

selalu disisir rapi, jenggotnya terlihat rapi menambah 
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wibawanya, dan giginya putih seperti mutiara, sesuai 

dengan tuntunannya:   ِّب َفِم َمْسَطاٌة ِللسَّ
ْ
َسٌة ِلل هَّ

َ
َىاُك ُمؼ لّظِ

َ
ا  “ sikat gigi 

itu membersihkan mulut yang disukai Allah “.  

Rasulullah saw menggosok giginya bukan saja tiap 

pagi atau sebelum tidur diwaktu malam, tetapi beliau 

lakukan itu tiap hendak melakukan shalat. Wudhu yang 

diperintahkan kepada segenap umat Islam sebelum 

melakukan shalat itu pada hakikatnya tidak lain dari pada 

suatu system ibadah hygienis supaya orang menjaga 

kebersihan. Sebab sholat tidak sah bila orang tidak 

berwudhu. Dalam berwudu muka, tangan, kepala, telinga 

dan kaki semuanya mesti dibersihkan. Setelah bersih 

barulah orang boleh menghadap Allah swt. 

Bukan saja dikala hendak shalat kebersihan mesti 

dilaksanakan , tetapi diluar shalatpun kebersihan harus 

tetap dijaga. Pernah Rasulullah saw menyuruh 

keluarganya membakar kain-kain usang yang sudah tidak 

terpakai, dan juga memerintahkan agar perkarangan 

rumah selalu bersih. Sabda Rasulullah saw yang artinya: 

“Pada pakaian-pakaian usang tersebut ada setan, maka bakarlah 

“. Yang dimaksud dengan setan dalam hadits ini adalah 
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kuman atau penyakit, seperti penyakit tipus, kolera, tbc 

dan lain sebagainya.  

Apalagi sekarang ini saudaraku……..,  telah 

terjangkit di negara kita pirus corona yang telah 

merenggut  banyak nyawa, yang menuntut agar kita 

senantiasa waspada terhadap pirus tersebut dengan jalan 

berusaha menjaga kebersihan makanan dan lingkungan 

dari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya wabah 

tersebut.  

Adapun Faktor ketiga yang menyebabkan 

Rasulullah saw senantiasa sehat adalah karena beliau 

makan secukupnya. Rasulullah saw bersabda: 

ْشَبُع 
َ
 و

َ
َىا َل

ْ
ل
َ
م
َ
ا ؤ

َ
ى َهُجْىَع َوِإذ ُل َحتَّ

ُ
م
ْ
 َهإ

َ
ْىٌم َل

َ
ًُ ق     َهْح

“Kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum 

lapar, dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang.”  

Makan memang merupakan salah satu syarat 

untuk hidup, bila kita tidak makan pada waktunya maka 

zat-zat pembakar dalam tubuh kekurangan bahan bakar 

yang mengakibatkan pembakaran tidak terjadi. Bila 

pembakaran tidak terjadi, panas badan berkurang dan 



 

134 

darah tidak bisa teratur lagi. Maka makan diperlukan 

untuk hidup, tetapi manusia hidup bukan untuk makan. 

Manusia yang hidup hanya untuk makan merosot nilainya 

menjadi hewan. Sungguh tepat apa yang dikatakan Ali bin 

abi Thaolib: “ orang yang hidup hanya untuk mengisi perutnya, 

nilainya sama dengan apa yang keluar dari perutnya.  

Faktor terakhir adalah karena Rasulullah banyak berjalan 

kaki. Dalam berdakwah dari satu tempat ketempat lain, 

Rasulullah senantiasa berjalan kaki, mengingat keadaan 

saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Para 

ahli kesehatan menyatakan bahwa berjalan kaki adalah 

suatu cara gerak badan yang sangat penting dan 

menyehatkan. Dengan jalan kaki, pernapasan lebih 

teratur, urat-urat akan selalu tergerakkan, paru-paru akan 

menjadi kuat dan darah menjadi bersih dan masih banyak 

lagi manfaat dari berjalan kaki. 

D. Pendidikan Mental (Membangun Sikap Optimisme) 

Mari kita menjalani dan mengisi kehidupan ini 

dengan penuh optimisme dan harapan akan rahmat Allah 

swt tanpa pernah putus asa, karena putus asa itu 

bertentangan dengan ajaran Islam. Allah swt telah 
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menciptakan kita sebagai makhluk yang paling baik. Dia 

telah memberikan kita akal pikiran dan hati nurani. Di 

samping itu Allah swt telah menciptakan alam semesta, 

menciptakan langit dan bumi, udara, menurunkan hujan 

dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi 

yang subur. Dengan kemurahan dan kasih sayangNya, 

Allah menebarkan dan membentangkan anugerah dan 

rahmatNya. Segala fasilitas dan kebutuhan hidup manusia 

tersedia di alam semesta, tinggal manusianya saja, 

sanggupkah ia menggali dan memanfaatkan fasilitas 

tersebut dengan sebaik mungkin lalu bersyukur dan 

beribadah hanya kepada Allah swt. 

Allah menciptakan kita sebagai manusia dan 

menfasilitasi segala kebutuhan hidup ini, tidaklah main-

main dan tanpa makna. Dengan fasilitas yang tersedia dan 

diperuntukkan kepada manusia itu, sesungguhnya Allah 

swt hendak menguji, siapa di antara mereka yang paling 

baik amal perbuatannya. Sebagaimana dinyatakan dalam 

firman Allah berikut: 

 
ُ
َىل

ُ
ْبل َُ اَة ِل َُ َح

ْ
ْىَث َوال

َ ْ
َق اْل

َ
ِرْي َخل

َّ
ل
َ
ٌس. ا ًْ ِد

َ
ّلِ َشْيٍئ ق

ُ
ى م

َ
ُك َوُهَى َعل

ْ
ل
ُ ْ
ِدِه اْل َُ ِرْي ِب

َّ
ْم َجَباَزَك ال

ْم 
ُ
ن ًُّ َغُفْىُز  ؤَ

ْ
ُص ال َعِصٍْ

ْ
، َوُهَى ال

ً
ًُ َعَمَل ْحَظ

َ
 ؤ
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 Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala 

kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang 

menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di 

antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa 

lagi Maha Pengampun,  (QS. Al-Mulk: 1-2) 

Dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa hidup 

ini sesungguhnya adalah sebagai ujian dari Allah swt. Apa 

saja yang diciptakan Allah, tidak lebih dari sebagai ujian 

bagi manusia, kepemilikan dan kekuasaan mutlak 

terhadap alam semesta ini hanya milik Allah, termasuk 

diri kita sebagai manusia. Untuk itulah, hendaklah kita 

sadari sepenuhnya, kita renungi dalam-dalam, dan kita 

tanamkan sungguh-sungguh di dalam sanubari, 

bahwasanya sepahit apapun peristiwa yang menimpa kita 

sesungguhnya mengandung hikmah yang besar bagi kita. 

Kalaupun hikmah itu tidak didapatkan di dunia, maka 

pasti kita akan peroleh di akherat kelak.  

Hidup ini memang penuh dengan dinamika dan 

ujian, Terkadang ujian dan cobaan itu terasa begitu berat 

untuk mencapai tataran kehidupan yang lebih baik dan 

sejahtera. Itu semua membutuhkan sejauhmana 
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ketangguhan dan kepiawaian kita dalam menyelesaikan 

tantangan dan dapat keluar serta lulus dari ujian itu, 

sehingga kita dapat memasuki jenjang kehidupan yang 

lebih baik dengan penuh keyakinan terhadap pertolongan 

dan rahmat Allah swt.  Allah swt berfirman dalam QS. Al- 

Baqarah: 214 :  

ْم َحِظْبُخْم 
َ
ْن َجْدُخ  ؤ

َ
ْم، ؤ

ُ
ْبِلن

َ
ًْ ق ْىا ِم

َ
ًَ َخل ًْ ِر

َّ
ْم َمَثُل ال

ُ
ِجن

ْ
إ ًَ ا 

َّ َ
 َو ْل

َ
ت َجىَّ

ْ
ْىا ال

ُ
ل

َمُىْىا َمَعُه َمَتى َهْصُس هللِا 
َ
ًَ ؤ ًْ ِر

َّ
ُطْىُل َوال ُقْىَل السَّ ًَ ى  ْىا َحتَّ

ُ
صِل
ْ
آُء َوُشل سَّ َطأُء َوالظَّ

ْ
َبإ

ْ
ْتُهُم ال  ، َمظَّ

ٌب   ِسٍْ
َ
 ِإنَّ َهْصَس هللِا ق

َ
َل

َ
 ؤ

 Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk 

syurga, Padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana 

halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? mereka ditimpa oleh 

malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan 

bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-

orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan 

Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu Amat 

dekat. 

Terkadang seseorang telah berusaha semaksimal 

mungkin sesuai dengan tuntunan agama Islam, namun 

apa yang menimpa dirinya justeru peristiwa-peristiwa 
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yang tidak pernah diharapkannya. Kesulitan-kesulitan 

hidup, seperti ekonomi, rumah tangga, dan lain 

sebagainya tak pernah kunjung usai. Kenyataan ini jangan 

sampai membuat putus asa, putus harapan, lantas 

berubah haluan dengan mencari jalan pintas yang akan 

membuat kita terhina dan terjerumus ke dalam kubangan 

dosa seperti bunuh diri, dan lain sebagainya.na‟u dzu 

billah min dzalik. 

Sebagai ilustrasi bagi kita, kiranya perlu untuk 

merenungkan dan memetik pelajaran moral yang telah 

dihadapi oleh Rasulullah saw. Beliau juga menghadapi 

tantangan dan cobaan yang tidak ringan, padahal status 

beliau adalah rasul Allah. Beliau lahir dalam keadaan 

yatim, lalu tumbuh menjadi remaja harus mencukupi 

kebutuhannya sendiri, lantas menjadi seorang pedagang 

dan seterusnya yang terus mengalami kesulitan dan 

tekanan yang sangat berat. Penderitaan nabi Ayub as 

misalnya, dimana beliau mengalami tekanan mental, 

terisolir dari lingkungannya karena terjangkit penyakit 

yang tak kunjung sembuh, kehilangan anak-anak dan 

harta benda, padahal beliau adalah seorang utusan Allah. 
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Para nabi dan rasul tidak pernah putus asa , tetapi terus 

berusaha dan mempunyai rasa optimis yang tinggi 

sehingga mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah swt.  

Kita harus menjalani hidup ini dengan terus 

berikhtiar ke arah yang lebih baik dengan penuh 

kesabaran dan bertawakkal kepada Allah swt. Allah swt 

berfirman: 

ُدْوَن َوْحَههُ  ِسٍْ ًُ ي  َعش َ
ْ
َغَدَوِة َوال

ْ
ُهْم ِبال ْدُعْىَن َزبَّ ًَ  ًَ ًْ ِر

َّ
 َواْصِبْر َهْفَظَك َمَع ال

. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-

orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan 

mengharap keridhaan-Nya ( QS. Al- kahfi: 28) 

Bekerja dan beramal baik untuk urusan dunia 

maupun untuk kepentingan akherat hendaknya dilakukan 

dengan penuh kesabaran. Demikian juga ketika menerima 

ujian dan cibaan dalam hidup. Sebab bersikap sabar dalam 

segala situasi dijanjikan oleh Allah dengan kebahagiaan 

dan kemenangan. 

E. Pendidikan Sosial (Kepedulian kepada anak yatim) 

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap nasib 

orang-orang yang lemah, fakir miskin, dan anak-anak 
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yatim. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw 

yang secara khusus menyerukan untuk memperhatikan 

dan menyayangi anak-anak yatim. Di antaranya adalah 

firman Allah dalam suart al-Baqarah, ayat 220. 

ُم 
َ
ْعل ٌَ  ُ ْم َواَّللَّ

ُ
ِئْخَىاُهن

َ
ىُهْم ف

ُ
ُهْم َخْيٌر َوِإْن ُجَخاِلؼ

َ
ٌح ل

َ
ْل ِإْصَل

ُ
َخاَمى ق َُ

ْ
ًِ ال ىَهَك َع

ُ
ل
َ
ْظإ َوََ

َ َعصٌٍِص َحِنٌُم  ْم ِإنَّ اَّللَّ
ُ
ْعَىَخن

َ َ
ُ ِل ْى َشاَء اَّللَّ

َ
ْصِلِح َول

ُ ْ
ًَ اْل ْفِظَد ِم

ُ ْ
 اْل

" Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, 

katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, 

dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah 

saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan 

dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah 

menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana". 

 Bahkan secara lebih tegas dinyatakan dalam al-

Qur'an bahwa orang-orang yang tidak memiliki 

kepedulian terhadap nasib orang-orang miskin dan anak-

anak yatim serta menelantarkan mereka, sedangkan ia 

tergolong orang yang berkecukupan dan mampu, maka 
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Allah mencapnya sebagai pendusta agama. Sebagaimana 

firman Allah : 

( ًِ ً ُب ِبالّدِ ِ
ّ
ر

َ
ن ًُ ِري 

َّ
َذ ال ًْ َزؤَ

َ
ِدَُم)1ؤ َُ

ْ
ُدعُّ ال ًَ ِري 

َّ
ِلَك ال

َ
ر
َ
َعاِم 2(ف

َ
ى ػ

َ
ُحعُّ َعل ًَ  

َ
(َوَل

ْظِنيِن  ِ
ْ
 اْل

" Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang 

yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi 

makan orang miskin". 

 Saudaraku yang berbahagia, tidak menganjurkan 

memberi orang miskin saja dicap oleh Allah sebagai 

pendusta agama, bagaimana dengan orang yang mampu 

tapi ia tidak pernah terpikir  untuk memberikan bantuan 

kepada anak-anak yatim, maka tentulah mereka akan 

mendapatkan predikat yang lebih buruk dari pendusta 

agama. 

 Kiranya dapat kita bayangkan, bagaimana nasib 

mereka kalau tidak ada yang peduli. Mereka telah tidak 

barayah lagi, padahal masih kecil,  masih butuh kasih 

sayang, bimbingan, biaya hidup, perhatian sebagaimana 

layaknya anak-anak yang lain. 
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 Dalam usianya yang masih kecil, tentu mereka 

belum mampu bekerja sendiri untuk mencukupi hidupnya 

sehari-hari. Pantaskah kita biarkan mereka menjalani 

hidup dengan nasib tidak menentu di tengah kerasnya 

kehidupan, tanpa bimbingan dan pendidikan yang 

mengarahkan  dan membina mereka menuju masa 

depannya yang baik dan cerah. Akankah kita bersikap 

keras  kepala dan menutup mata, sehingga sulit  tersentuh 

dan iba atas nasib mereka, menapaki dan mengarungi 

rimba raya kehidupan seorang diri. 

 Itulah sebabnya, maka Rasulullah saw menyatakan 

dalam sabdanya: 

ـسََّج َبَُنهـما )زواه 
َ
ى َو ف

َ
شاَز بالظبابت والُىطؼ

َ
ؤها وماِفُل الُدُِم فى الجىت هنرا وؤ

  البخازي(

" Saya dan orang yang memelihara anak yatim ada di surga seperti 

ini (seraya) mebliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari 

tengah serta merenggangkan antara keduanya". 

 Memperhatikan ayat dan hadits di atas, jelaslah 

bagi kita bahwa Islam menaruh perhatian dan kepedulian 

yang begitu besar terhadap anank yatim, sehingga orang 
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yang mau menanggung mereka dijamin masuk surga, 

sedang orang yang menghardik dan menganiaya mereka 

dianggap mendustakan agama. Hadits tersebut juga 

menunjukkan atas jaminan surga bagi yang menanggung 

anak yatim dan kedekatannya bersama beliau di surga 

nanti. 

Namun demikian, masih banyak di antara umat 

Islam yang kurang peduli bahkan membiarkan nasib 

anak-anak yatim yang kehidupannya terlantar dan 

terlunta-lunta. Mereka menapaki rimba raya kehidupan 

tanpa mendapatkan bimbingan, perhatian, santunan, juga 

pendidikan yang memadai sebagaimana layaknya anak-

anak. Panti asuhan yang ada masih tidak sebanding dan 

masih jauh  dari yang kebutuhan yang diharapkan. 

Kesediaan orang Islam yang berkecukupan untuk menjadi 

orang tua asuh mereka masih kurang dan bisa dihitung 

dengan jari. Padahal menyantuni anak yatim adalah ajaran 

agama yang ditekankan, merupakan perbuatan terpuji. 

Dan kelak balasan Allah terhadap orang yang 

menanggung dan menyantuni mereka adalah di surga 

bersama nabi saw.  
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Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah 

nasib anak yatim yang perlu disayang itu, masih ada 

seseorang yang tega memakan hartanya. Sungguh Allah 

mengutuk dan mengancam terhadap orang-orang yang 

memakan harta anak yatim. Perbuatan itu termasuk dosa 

besar yang akan dibalas dengan neraka. Banyak ayat-ayat 

al-Qur'an maupun hadits nabi saw yang menjelaskan 

tentang ancaman itu. Di antaranya ialah: 

ىَن 
ُ
ل
ُ
م
ْ
إ ًَ َما  ًما ِإهَّ

ْ
ل
ُ
َخاَمى ظ َُ

ْ
ْمَىاَل ال

َ
ىَن ؤ

ُ
ل
ُ
م
ْ
إ ًَ  ًَ ِرً

َّ
ْىَن َطِعيًرا ِإنَّ ال

َ
ْصل َُ ىِنِهْم َهاًزا َوَط

ُ
 ِفي ُبؼ

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim 

secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya 

dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala 

(neraka)". 

Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah 

saw bersabda yang artinya: " Allah azza wajalla akan 

membangkitkan suatu kaum dari kuburnya, sedang dari 

perut dan mulut mereka keluar api yang menjilat-jilat. 

Lantas beliau ditanya oleh seorang sahabat: " Siapa 

mereka itu wahai Rasulullah ?. Jawab beliau: " Apa kamu 

tidak tau bahwa Allah berfirman:   Sesungguhnya orang-
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orang yang memakan harta anak yatim itu sebenarnya 

menelan api kedalam perut mereka.". 

 Oleh sebab itu, berhati-hatilah orang yang 

mempunyai tanggungan memelihara anak yatim, jangan 

sampai makan harta mereka secara aniaya. Untuk 

menghindari yang demikian itu, sebaiknya harta mereka 

disendirikan dari harta kita, agar kita terjaga dari 

memakan harta mereka secara dzhalim. Dan 

berbahagialah seorang yang dirumahnya ada anak yatim 

yang dipelihara dengan baik. Sesungguhnya sebaik-baik 

rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim 

yang dipelihara dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah 

adalah yang di dalamnya ada anak yatim yang 

diperlakukan dengan tidak semestinya, dieksploitasi dan 

dikomersilkan. 

 Dari keterangan singkat tersebut, hendaklah dapat 

menggugah kesadaran kita untuk membantu anak-anak 

yatim baik secara individual, mapun secara kelompok atau 

organisasi. Dengan mendirikan panti asuhan, yayasan 

yang bergerak dalam mengurus anak yaitm ataupun kita 

tampung di rumah sendiri dengan kita perlakukan mereka 
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secara baik dan patut. Berbuat baik terhadap anak yatim 

laksana menanam benih kebaikan yang nantinya akan 

membuahkan hasil pahala yang sangat kita butuhkan 

dikehidupan akhirat kelak. Diceritakan bahwa Alla swt 

pernah memberi wahyu kepada nabi Daud as yang isinya:  

" Wahai Dawud, jadilah kamu terhadap anak yatim seperti 

ayah yang sayang kepada anaknya, dan terhadap seorang 

janda seperti suami yang setia kepada istrinya (bukan 

dalam hal seksualitas). Dan ketahuilah bahwa yang 

demikian itu, laksana kamu menanam sesuatu dan 

kamupun akan menuai hasilnya". 

 Diceritakan, pada suatu hari ada seorang laki-laki 

datang kepada Abu Hurairah ra minta agar dia diberi 

wasiat. Lalu Abu Hurairah memberi nasihat dan berkata: 

belas kasihanlah kamu terhadap nak yatim, jadikan dia 

dekat dengan kamu dan berilah dia makanan dari 

makanan yang kamu makan. Karena saya mendenganr 

Rasulullah saw saat didatangi seorang lelaki yang 

mengadu kepada beliau mengenai kekerasan hatinya, 

maka Rasulullah saw bersabda yang artinya: " Jika kamu 

ingin lunak hatimu, maka dekatkan anak yatim kepadamu, 
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usaplah kepalanya danberilah ia makan dari makanan yang 

kamu makan. Karena sesungguhnya yang demikian itu 

dapat melunakkan hatimu dan mendatangkan hajatmu". 
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1994-1997 
3. Mengajar Bhs. Arab pada UNIV NW Mataram 

1994-1998 
4. Mengajar pada MAN 2 Mataram    

1994-1998 
5. Mengajar pada MAKN Mataram   

1995-1998 
6. Mengajar pada MAN 1 Mataram    

2000-2002 
7. Mengajar pada STAIN, IAIN, dan UIN Mataram 

  2001-Sekarang 
8. Mengajar pada Pascasarjana (S2-MPI) UIN 

Mataram 2016- Sekarang  
 

IV. RIWAYAT JABATAN: 
1. Pembina MAKN Mataram  

 1995-1998 
2. Pembina LDMI IAIN Mataram  

 2005-2013 
3. Kepala Pusat Bahasa IAIN Mataram

 2009-2014 
4. Dosen Tetap pada UIN Mataram        2000 

sekarang 
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Pengalaman pendidikan/pelatihan/Seminar: 

(1)  Tahun 1992 mengikuti seminar nasional 

tentang Hukum Humaniter yang diselenggarakan oleh 

Departemen Kehakiman RI. (2) Tahun 1998 mengikuti 

Daurah at-tadribiyah li mu‟allimil lughoh al‟arabiyah   tk 

nasional di ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. 

(3) Tahun 2013 mengikuti penguatan materi Manajemen 

Pendidikan di Univ Islam Internasional Antar Bangsa 

Malaysia (4) mengikuti workshop penguatan bahasa  

UIN,IAIN, dan STAIN se-Indonesia tahun 2013 di 

Jakarta dan 2014 di Malang, mengikuti program 

penguatan Materi Manajemen Pendidikan Islam di 

Universitas Islam Antar bangsa Malaysia 2013, mengikuti 

studi banding ke negara Malayisa, Singapura dan Thailan 

2014, dan beberapa seminar nasional dan internasional 

lainnya. 

Karya Ilmiah: ada beberapa karya ilmiah yang 
dihasilkan, antara lain: penelitian: Pengelolaan  
perpustakaan STAIN Mataram dalam meningkatkan 
minat baca  warga kampus (tahun 2000), paradigma 
Pesantren dalam membina santri mandiri ( penelitian dan 
jurnal Lemlit IAIN Mataram (2004), kiat MTs NW Paok 
Lombok dalam mempersiapkan santri menghadapi ujian 
nasional (penelitian 2005), Unifikasi Materi dan Sistem 
pembelajaran MTs. Putri Nurul Hakim NW Narmada 
sebagai KKM Lombok Barat (Penelitian 2006), 
Sumbangsih ilmu Kritik Hadis dalam menyeleksi Hadis 
sebagai sumber hukum Islam (Jurnal 2011),Peran Al-



 

154 

Qur‟an dalam memberantas kemiskinan (jurnal pusat 
bahasa dan al-Qur‟an IAIN Mataram 2012), Kiat SMAN 
1 Mataram sebagai Pilot Project dalam implementasi 
kurikulum 2013 (penelitian 2014), Implementasi 
kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu dalam 
membina karakter siswa di SMP Islam Terpadu Suralaga 
Kabupaten Lombok Timur (Penelitian 2015),  
Pengelolaan Lembaga Tahfidz Di Asrama Jam‟iyatul 
Qurro‟ Wal Huffadz  Desa Paok Lombok Kecamatan 
Suralaga Kabupaten Lombok Timur (Penelitian tahun 
2016),  Implementasi Kurikulum 2013 Dalam 
Pembelajaran Fikih: Upaya Pembinaan Karakter Siswa Di 
Man 2 Mataram (Penelitian tahun 2017) Tradisi Begawe 
Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Islam: 
Studi Kasus Di  Kelurahan Cakranegara Selatan Baru 
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Nusa Tenggara 
Barat” (Penelitian tahun 2018), dan Penguatan Kontribusi 
Ptki Dalam Pemeliharaan Kearifan Lokal (Studi Pada 
Implementasi Awik-Awik Konservasi Laut Di Sekotong 
Lombok Barat) (Penelitian tahun 2019).   
 Menulis buku: 
1. Ulumul Qur‟an : Kajian Otentifikasi al-Qur‟an  ber- 

ISBN 2020 
2. Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis 

Karakter, ber ISBN, 2020 
3. Hadis Tarbawi, ber-ISBN , 2021  
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