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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Kajian Pustaka  

Untuk mendukung skripsi ini maka penulis mengadakan 

pengamatan, mengkaji beberapa pustaka terlebih dahulu yang relevan dan 

topik yang akan diteliti berhubungan dengan skripsi penulis, antara lain : 

Skripsi Mr.Sahudi Bueraheng, yang berjudul “Peran Majelis 

Agama Islam Patani dalam Pengembangan Masyarakat di Provensi 

Patani Thailand Selatan”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yang berisi tentang Peran Majelis Agama Islam Patani 

Dalam Pengembangan Masyarakat di Provensi Patani. Hasil penelitian ini 

ada perkembangan masyarakat muslim yang ada di patani mencangkup 

beberapa bidang yaitu bidang keagamaan, pendidikan, dan bidang 

ekonomi.
1
 

Skripsi Ach. Nufal Badri, yang berjudul “Peran Kiai Dalam 

menjaga Kerukunan Masyarakat Pada Pemilu Legistatif 2014 di 

Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan”. Skripsi ini menggunakan 

penelitian deskritif kualitatif yang berisi tentang Peran Kiai Dalam 

Menjaga Kerukunan Masyarakat Pada Pemilu Legistatif 2014 di 

kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangakalan. Hasil dari penelitian ini 

adalah para kiai melakukan koordinasi dengan para tokoh-tokoh 

                                                           
1
 Mr. Sahudi Bueraheng, Peran Majelis Agama Islam Patani dalam Pengembangan 

Masyarakat di Provensi Patani Thailan Selatan,Skripsi (yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2012). 
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masyarakat di Kecamatan Kwanyar sering di adakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan supaya warga yang ada di Kecamatan Kwanyar bisa saling 

berkumpul dalam satu tempat, sehingga masalah yang ditimbulkan dalam 

pemilu sedikit terputuskan oleh dzikir dalam acara istigosah, diba`an dan 

manaqiban.
2
 

Skripsi Miss. Yameelah Hayeeda-o, yang berjudul “Peran 

Yayasan Lukmanul Hakeem Dalam Pengembangan Masyarakat Di Yala, 

Thailand Selatan”. Skripsi ini menggunakan penelitian deskritif kualitatif 

yang berisi tentang Peran Yayasan Lukmanul Hakeem Dalam 

Pengembangan Masyarakat Di Yala, Thailand Selatan. Hasil dari 

penelitian ini adalah pertama, tahapan pemberdayaan masyarakat melalui 

Yayasan Lukmanulhakeem yaitu: (1) tahap takwin, (2) tahap 

pembentukan, (3) tahap ranzim, (4) tahap taudi. Kedua, Peran Yayasan 

Lumanulhakeem dalam pengembangan masyarakat dilakukan lewat dua 

cara yaitu : (1) melalui pendidikan, (2) mempermudah akses masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, faktor yang mendukung 

dan menghambat Yayasan Lukmanulhakeem dalam pengembangan 

masyarakat yaitu: faktor pendukung (1) pemerintahan mendukung setiap 

bidang, (2) para pengelola Yayasan Lukmanulhakeem memiliki semangat 

yang tinggi, (3) pihak Yayasan mendapatkan subsidi tetap dari ihak 

pemerintah, (4) kerja sama dalam tingkah laku beragama. Faktor 

                                                           
2
 Ach. Nufal Badri, Peran Kiai Dalam menjaga Kerukunan Masyarakat Pada Pemilu 

Legistatif 2014 di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Skripsi ( Yogyakarta: Jurusan PMI 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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penghambat, (1) terbatasnya tenaga ahli, (2) terbatasnya ruang gerakan, (3) 

kurangnya perlindugan dan rasa aman.
3
 

Tesis Benifah Nurariani, yang berjudul “Peran Yayasan Dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan : Studi di Yayasan Yatim Piatu Jihadul 

Mukhlishin dan Pondok Pesantren Yatim Piatu Al-Qur’aniyyah, di Ciputat 

Jakarta Selatan dan di Tangerang”. Tesis ini menggunakan penelitian 

deskritif kualitatif yang berisi tentang Peran Yayasan Dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan : Studi di Yayasan Yatim Piatu Jihadul 

Mukhlishin dan Pondok Pesantren Yatim Piatu Al-Qur’aniyyah, di Ciputat 

Jakarta Selatan dan di Tangerang. Hasil dari penelitian ini adalah Peran 

Yayasan Jihadul Mukhlishin dengan Pondok Pesantren Al-Qur’aniyyah 

yaitu sama-sama berusaha menyelenggarakan pendidikan yang gratis dan 

menampung anak-anak yatim piatu, dhuafa, dan yang tidak mampu secara 

ekonomi. Penyelenggaraan pendidikan yang terjadi di sekolah milik 

yayasan dan pondok pesantren. Kedua yayasan ini memfasilitasi 

masyarakat untuk ikut berperan serta membantu mereka yang kekurangan, 

terutama anak yatim yang telah ditinggalkan orang tua, sehingga tidak ada 

yang membiayai hidupnya serta kurang kasih sayang.
4
 

Buku Prof. DR. Made Pidarta, yang berjudul “Manajemen 

Pendidikan Indonesia”. buku ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

                                                           
3
 Miss. Yameelah Hayeeda-o, yang berjudul Peran Yayasan Lukmanul Hakeem Dalam 

Pengembangan Masyarakat Di Yala, Thailand Selatan. Skripsi (Yogyakarta: Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan kalijaga, 2017). 
4
 Benifah Nurariani, yang berjudul Peran Yayasan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan : 

Studi di Yayasan Yatim Piatu Jihadul Mukhlishin dan Pondok Pesantren Yatim Piatu Al-

Qur’aniyyah, di Ciputat Jakarta Selatan dan di Tangerang. Tesis (Yogyakarta: S2 Ilmu 

Antropologi UGM, 2015). 
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kualitatif yang membahas mengenai hubungan lembaga pendidikan 

dengan masyarakat. Di jelaskan bahwa ada hubungan saling memberi dan 

menerima antara lembaga pendidikan dengan lingkungan masyarakat 

sekitarnya. Lembaga pendidikan merealisasi apa yang dicita-citakan oleh 

warga masyarakat tentang pengembangan putra-putra mereka. Hampir 

tidak ada orang tua siswa atau mahasiswa yang mampu membina sendiri 

putra-putri mereka untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara total, 

integrative, dan optimal seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. 

Itulah sebabnya lembaga pendidikan mengambil alih tugas ini. Lembaga 

pendidikan memberika sesuatu yang sangat berharga kepada masyarakat.
5
 

Beberapa penelitian di atas sama-sama tentang peran Yayasan 

dalam bidang pendidikan. Letak perbedaan ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah subjek penelitian yang berbeda. 

B. Landasan Teori  

a. Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat  

Masyarakat (society) diartikan sebagai sekelompok orang yang 

membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana 

sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada 

dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata 

dalam bahasa Arab, "syaraka" yang artinya ikut serta, berpartisipasi, atau 

"musyaraka" yang artinya saling bergaul. Lebih abstraknya, sebuah 

                                                           
5
 Prof. DR. Made Pidarta, yang berjudul Manajemen Pendidikan Indonesia. (Jakarta : PT. 

Rineka Cipta  2004). Bab 4. 
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masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-

entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling 

tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk 

mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas 

yang teratur.
6
 

Adapun pengertian masyarakat menurut para ahli adalah : 

a. Selo Soemardjan, Masyarakat adalah orang-orang yang hidup 

bersama dan menghasilkan kebudayaan. 

b. Max Weber, Masyarakat sebagai suatu struktur atau aksi yang pada 

pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan 

pada warganya. 

c. Emile Durkheim, Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif 

individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. 

d. Karl Marx, Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita 

ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya 

pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah 

secara ekonomis. 

e. Masyarakat menurut Max Weber adalah sebagai suatu struktur atau 

aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai 

yang dominan pada warganya 

                                                           
6
 Dr. Adon nasrullah jamaluddin, M.Ag,. Sosiologi Perkotaan : memahami masyarakat 

kota dan problematikanya. (Bandung : PUSTAKA SETIA 2015) hlm 10. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7195722279326003951
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7195722279326003951
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f. Ahli Sosiologi dan bapak sosiologi modern, Emile 

Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan 

objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. 

g. Paul B. Horton : Menurut Paul B. Horton, pengertian masyarakat 

adlaah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup 

bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah 

tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian 

besar kegiatan dalam kelompok itu.
7
 

Dalam Ensiklopedi Indonesia, Pengertian Masyarakat ada tiga 

yaitu (1) Bentuk tertentu kelompok sosial berdasarkan rasional yang 

ditranslasikan (diterjemahkan) sebagai masyarakat patembayan dalam 

bahasa Indonesia, lalu kelompok sosial lain yang tetap berasaskan pada 

ikatan naluri kekeluargaan (family) disebut gemain-scaft atau masyarakat 

Paguyuban. 

Pengertian kedua masyarakat berdasarkan ensiklopedi manusia 

yaitu merupakan keseluruhan masyarakat manusia meliputi seluruh 

kehidupan bersama, Menunjukkan suatu tata kemasyarakatan tertentu 

dengan ciri sendiri (identitas) dan suatu otonomi (relatif) seperti 

masyarakat barat, masyarakat primitif yang merupakan suku yang belum 

banyak berhubungan dengan dunia sekitarnya. 

                                                           
7
 Pendidikan Masyarakat... , hlm.25. Masyarakat, 

http://ifzanul.blogspot.com/2010/06/masyarakat-tradisional-masyarakat.html Masyarakat 

_Tradisional.pdf , diakses tanggal 10 Oktober 2018 

http://ifzanul.blogspot.com/2010/06/masyarakat-tradisional-masyarakat.html
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Apabila masyarakat diartikan sebagai komunitas, maka Wilkinson 

mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup 

bersama dalam ekologi setempat dengan batasan wilayah yang bias.  

Kemudian Pengertian masyarakat menurut Thomas Hobber bahwa 

masyarakat (komunitas) adalah proses alamiah dimana orang orang yang 

hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka, Hobbes 

mengemukakan bahwa kepentingan diri pribadi dapat didapati dalam 

kelompok.
8
 

2. Ciri-Ciri Masyarakat 

Ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya sebagai berikut: 

a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua 

orang. 

b. Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama 

itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang 

mengatur hubungan antarmanusia. 

c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 

d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama 

menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait 

satu dengan yang lainnya.
9
 

 

                                                           
8
 Pengertian Masyarakat Para Ahli... , hlm.10, 

http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html  Pengertian 

_Masyarakat.pdf , diakses tanggal 10 Oktober 2018 

9
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. 

2003). Hlm 20. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7195722279326003951
http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html
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3. Golongan Masyarakat 

a.       Masyarakat Tradisional 

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya 

masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Jadi, masyarakat tradisional 

di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau 

kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek 

moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-

perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Masyarakat ini 

dapat juga disebut masyarakat pedesaan atau masyarakat desa. Masyarakat 

desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan 

berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir 

seragam. 

b.      Masyarakat Modern 

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar 

warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan 

dalam peradaban dunia masa kini. Perubahan-Perubahan itu terjadi sebagai 

akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan 

terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di 

bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Bagi 

negara-negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Pada 

umumnya masyarakat modern ini disebut juga masyarakat perkotaan atau 

masyarakat kota. 
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c.       Masyarakat Transisi 

Masyarakat transisi ialah masyarakat yang mengalami perubahan 

dari suattu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Misalnya masyarakat 

pedesaan yang mengalami transisi ke arah kebiasaan kota, yaitu 

pergeseran tenaga kerja dari pertanian, dan mulai masuk ke sektor 

industri.
10 

Ciri-ciri masyarakat transisi adalah : adanya pergeseran dalam 

bidang pekerjaan, adanya pergeseran pada tingkat pendidikan, mengalami 

perubahan ke arah kemajuan, masyarakat sudah mulai terbuka dengan 

perubahan dan kemajuan zaman, tingkat mobilitas masyarakat tinggi dan 

biasanya terjadi pada masyarakat yang sudah memiliki akses ke kota 

misalnya jalan raya. 

b. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama merupakan kata majemuk yang terdiri dari 

kata “Pendidikan” dan “agama”. Dalam kamus umum Bahasa 

Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik, dengan diberi awalan 

“pe” dan akhiran “an”, yang berarti “proses pengubahan sikap dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.” 

Sedangkan arti mendidik itu sendiri adalah memelihara dan memberi 

latihan (ajaran) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Istilah 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. 

2003). Hlm 22. 
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pendidikan adalah terjemahan dari bahasa Yunani Paedagogie yang 

berarti “pendidikan” dan Paedagogia yang berarti “pergaulan dengan 

anak-anak”. Sementara itu, orang yang tugas membimbing atau 

mendidik dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri disebut 

Paedagogos. Istilah paedagogos berasal dari kata paedos (anak) dan 

agoge (saya membimbing, memimpin).  

Dalam bahasa Arab pengertian pendidikan, sering digunakan 

beberapa istilah antara lain, al-ta’lim, al-tarbiyah, dan al-ta’dib, al-

ta’lim berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian 

pengetahuan dan ketrampilan. Al-tarbiyah berarti mengasuh mendidik 

dan al-ta’dib lebih condong pada proses mendidik yang bermuara pada 

penyempurnaan akhlak/moral pesertadidik.
11

 Namun, kata pendidikan 

ini lebih sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti 

pendidikan.
12

 

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek 

pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga 

pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama 

merupkan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat 

terwujud secara terpadu.
13

 

                                                           
11

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

Media Pratama, 2001) 86-88 
12

 Ramayulis, Op. Cit. 13 
13

 Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

1999), hlm 1 
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Islam atau Agama Islam adalah agama yang universal dan 

eternal, serta sumber pengetahuan dari segala pengetahuan. Salah satu 

diantara ajaran agama Islam tersebut adalah, mewajibkan kepada 

umatnya untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan wahyu yang 

pertama kali diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yakni Surat Al-

Alaq ayat 1-5 yang menyatakan dengan jelas bahwa Allah menekankan 

tentang perlunya orang belajar baca tulis dan belajar ilmu 

pengetahuan
14

. 

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui 

ajaran-ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan agama Islam itu 

sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan 

hidup di dunia maupun di akhirat kelak.15 

Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat 

penting yang berkenaan dengan aspek- aspek sikap dan nilai, antara lain 

akhlak dan keagamaan. Oleh karena itu pendidikan agama juga menjadi 

tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Jadi Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa 

pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai 

                                                           
14

Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2012), hlm. 98-99  
15

Zakiyah Daradjad, Ilmu Pendidikan Islam, (PT Bumi Aksara: Jakarta , 2006), hlm.86  
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pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama 

Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi 

maupun kehidupan masyarakat.
16

 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta 

mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal 

untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Tujuan pendidikan Islam harus 

berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek, 

misalnya: Pertama, tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia hidup 

bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia diciptakan dengan membawa 

tujuan dan tugas hidup tertentu. Tujuan diciptakan manusia hanya untuk 

mengabdi kepada Allah SWT. Indikasi tugasnya berupa ibadah dan 

tugas sebagai wakil-Nya dimuka bumi. Kedua, memerhatikan sifat-sifat 

dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik 

yang mempunyai beberapa potensi bawaan, seperti fitrah, bakat, minat, 

sifat, dan karakter, yang berkecenderungan pada al-hanief (rindu akan 

kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam sebatas kemampuan, 

kapasitas, dan ukuran yang ada. Ketiga, tuntutan masyarakat. Tuntutan 

ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga 

dalam kehidupan suatu masyarakat, maupun pemenuhan terhadap 

                                                           
16

 Aat Syafaat; Sohari Sahrani; Muslih, Peranan Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), h. 11-16 
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tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan 

dunia modern. 

Keempat, dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dimensi 

kehidupan ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan 

memanfaatkan dunia sebagai bekal 14 kehidupan di akhirat, serta 

mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk 

meraih kehidupan diakhirat yang lebih membahagiakan, sehingga 

manusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi 

atau materi yang dimiliki.
17

 

Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam (kurikulum PAI: 

2002) seperti yang telah dikutip oleh Abdul Majid, bahwa tujuannya 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian 

dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan 

pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
18

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ruang lingkup materi PAI 

(kurikulum 1994) pada dasarnya mencakup tujuh unsur pokok, yaitu Al-

                                                           
17

Abdul Mujib; Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidkan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006), hlm. 71-72 
18

Abdul Mujib ; Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidkan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006), hlm. 135. 
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Qur’an, Hadist, Keimanan, Syari’ah, Ibadah, Muamalah, Akhlak dan 

Tarikh (sejarah Islam) yang menekankan pada perkembangan politik. 

Sedangkan pada kurikulum tahun 1999 dipadatkan lagi menjadi lima unsur 

pokok yaitu: Al-Qur’an, Keimanan, Akhlaq, Fiqih dan bimbingan ibadah, 

serta tarikh/ sejarah yang lebih menekankan pada perkembangan ajaran 

agama ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
19

 

3. Dasar – Dasar Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di Sekolah mempunyai 

dasar yang kuat. Dasar tersebut menurut Zuhairini dkk. dapat 

ditinjau dari berbagai segi, yaitu :  

a. Dasar Yuridis / Hukum Dasar pelaksanaan pendidikan agama 

berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung 

dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama 

di sekolah secara formal. Dasar Yuridis formal tersebut terdiri 

dari tiga macam, yaitu :  

1. Dasar Ideal  

yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama : 

Ketuhanan Yang Maha Esa.  

2. Dasar Struktural/konstitusional  

yaitu UUD’45 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, 

yang berbunyi : 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan 

YangMaha Esa ; 2) negara menjamin kemerdekaan tiap-

                                                           
19

 Muhaimin, Op.Cit., hlm. 78-79. 



24 
 

tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan 

beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.  

3. Dasar operasional 

yaitu terdapat dalam Tap MPR No.IV/MPR/1973 

yang kemudian dikokohkan dalam Tap MPR 

No.IV/MPR/1978 jo. Ketetapan MPR Np. II/MPR/1983, 

diperkuat oleh Tap. MPR No. II/MPR/1988 dan Tap. 

MPR No. II/MPR 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan 

Negara yanng pada pokoknya menyatakan bahwa 

pelaksanaan pendidikan agama secara langsung 

dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, 

mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

b. Segi Religius Yang dimaksud dengan dasar religius/agama 

adalah dasar yang bersumber dari ajaran islam baik yang tertera 

dalam Al Qur’an atau Hadits Nabi. Menurut ajaran islam 

pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan merupakan 

perwujudan ibadah kepada-Nya.
20
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Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang menunjukkan perintah 

tersebut, antara lain :  

1. QS. An Nahl: 125  

                             

                                

 

Artinya :“Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik....” 

2. QS. Ali Imron : 104  

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحوَن   َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

 َويَأُْمُرون

Artinya : “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan 

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 

yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar” 
21

 

3. Al-Hadis : 

 بَلُِّغْوا َعنِّي َولَْو اَيَةً  

Artinya : “Sampaikanlah ajaran pada orang lain walau pun 

hanya sedikit”
22

 

 

c. Aspek Psikologis Psikologis adalah dasar yang berhubungan 

dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini 

didasarkan bahwa, dalam hidupnya manusia baik sebagai 

individu maupun sebagai anggota masyarakat seringkali 

dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan 

tidak tenteram sehingga memerlukan pegangan hidup. 

Sebagaiamana telah dikemukakan oleh Zuhairini dkk bahwa : 
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 Abdul Mujib dan Dian Andayani, Op. Cit. 130 



26 
 

semua manusia di dunia ini selalu membutuhkan adanya 

pegangan hidup (agama). Mereka merasakan bahwa dalam 

jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya zat Yang 

Maha Kuasa, ttempat mereka memohon pertolongan-Nya. Hal 

semacam ini terjadi pada masyarakat yang masih primitif 

maupun masyrakat yang sudah modern. ereka merasa tenang dan 

tentram hatinya kalau mereka dapat mendekat danmengabdi 

kepada Zat Yang Maha Kuasa. Berdasarkan uraian ini jelaslah 

bahwa untuk membuat hati tenang dan tentram ialah dengan 

jalan mendekatkan diri kepada Tuhan.
23

  

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Ra’du : 28  

...  ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب أاَل بِِذْكِر َّللاَّ  

Artinya : “....Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah 

hatimu menjadi tentram”
24

 

 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Sebagaimana diketahui, inti ajaran agama Islam ruang 

lingkupnya meliputi masalah keimanan (aqidah), masalah keislaman 

(syariah), dan masalah ikhsan (akhlak).25 
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a. Aqidah 

 Aqidah adalah bersifat i’tiqad batin, mengajarkan keesaan 

Allah, Esa sebagai Tuhan yang mencipta, mengatur, dan 

meniadakan alam ini. 

b. Syari’ah 

Syari’ah adalah berhubungan dengan amal lahir dalam 

rangka mentaati peraturan dan hukum Tuhan, guna mengatur 

hubungan antara manusia dengan Tuhan dan mengatur 

pergaulan hidup dan kehidupan manusia. 

c. Akhlak 

Akhlak adalah suatu amalan yang bersifat pelengkap 

penyempurna bagi kedua amal di atas dan yang mengajarkan 

tentang tata cara pergaulan hidup manusia. 

Dari tiga initi ajaran pokok ini, lahirlah beberapa keilmuan 

Agama yaitu, Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih dan Ilmu Akhlak. Ketiga 

ilmu pokok Agama ini kemudian dilengkapi dengan pembahasan 

dasar hukum Islam yaitu Al- Qur’an dan Al- Hadits serta ditambah 

lagi dengan Sejarah Islam (Tarikh) sehingga secara berurutan 

sebagai berikut:  

a. Ilmu Tauhid/ Keimanan 

Ilmu keimanan ini banyak membicarakan tentang 

kalamullah dan banyak berbicara tentang dalil dan bukti 
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kebenaran wujud dan keesaan Allah. Beriman kepada Allah 

Tuhan Yang Maha Esa, berarti percaya dan yakin wujud- Nya 

yang esa, yakin akan sifat- sifat ketuhanan- Nya yang maha 

sempurna; yakin bahwa Dia maha kuasa dan berkuasa mutlak 

pada alam semesta dan seluruh makhluk ciptaan- Nya.26  

b. Ilmu Fiqih 

Ilmu pengetahuan yang membicarakan atau membahas dan 

memuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an, 

Sunnah, dan dalil-dalil Syar’i. 

c. Al-Qur’an 

Al-Qur’an itu menempati suatu ilmu tersendiri yang 

dipelajari secara khusus. Membaca Al- Qur’an adalah suatu 

ilmu yang mengandung seni, seni baca Al- Qur’an. Al- Qur’an 

itu ialah wahyu Allah yang dibukukan, yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad saw, sebagai suatu mukjizat, membacanya 

dianggap suatu ibadat, sumber utama ajaran Islam.   

d. Al-Hadits 

Hadits ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi 

Muhammad saw., baik merupakan perkataan, perbuatan, 

ketetapan, ataupun sifat fisik/ kepribadian. Adapun ilmu yang 

dapat digunakan untuk mempelajari hadits diantaranya ialah 

dari segi wurudnya, dari segi matan dan maknanya, dari segi 
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riwayat dan dirayahnya, dari segi sejarah dan tokoh- tokohnya, 

dari segi yang dapat dianggap dalil atau tidaknya; dan dari segi 

istilah- istilah yang digunakan dalam menilainya. 

e. Akhlaq 

Akhlaq ialah suatu istilah tentang bentuk batin yang 

tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong ia berbuat 

(bertingkah laku). Demikian pula ilmu akhlak yang dipelajari 

orang hanyalah gejalanya. Gejala itu merupakan tingkah laku 

yang berhulu dari keadaan jiwa (bentuk batin seseorang).  

f. Tarikh Islam 

Tarikh Islam disebut juga ilmu Sejarah Islam yaitu ilmu 

yang mempelajari tentang sejarah yang berhubungan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan umat Islam. 

 


