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Kata pendidikan disebut juga:
Paedagogie, education, 1) tarbiyah, mental 
kepribadian, 2) ta’lim, wa’allama aadama al-
asmaa’a kullaha, 3) ta’dib, addabani rabbi fa 
akhsana ta’diibi, 4) al-tadris, 5) al-tafaqquh, 

falaula nafara min kulli firqotin, 6) al-tafakkur, 7) 
tabyiiin, 8) al-Irsyad, 9) al-tadzkiyah, 10) al-

tadzkirah,  11) al-intidzar, 12) al-tadabbur, 13) al-
tahdzib, 14) at-Tilawah, 15) ta’aqqul dan 16) al-

mau'idzah

KONSEP PENDIDIKAN



Pada First World Conference on Muslim
Education di King Abdul Aziz, Jeddah, 1977
Pengertian pendidikan terkandung dalam 3 
Istilah:
1. Tarbiyah (Abdurrahman an Nahlawi [1989:31-33])
2. Ta’lim (Abdul  Fattah Jalal [1988:27])
3. Ta’dib (Naquib al Attas [1984:52])

Arti Pendidikan



Tarbiyah berarti, pertama, rabba – yarubbu yang
artinya bertambah dan berkembang. Kedua,
rabiya – yarbu yang dibandingkan dengan kata
khafiya-yakhfa berarti tumbuh dan berkembang.
Ketiga, rabba – yarubbu yang dibandingkan
dengan kata madda-yamuddu yang berarti
memperbaiki, mengurusi kepentingan, mengatur,
menjaga, dan memperhatikan.

Arti Tarbiyah



 Baidlawi: Yaitu menyampaikan sesuatu sedikit 
demi sedikit sehingga sempurna

 Abdurrahman al Bani: terdiri dari 4 Unsur
1. Menjaga dan memelihara fitrah
2. Mengembangkan potensi
3. Mengarahkan fitrah menuju kesempurnaan
4. Dilaksanakan secara bertahap

Arti Tarbiyah



 Ta’lim berarti ta’lim yang sering diartikan 
sebagai pengajaran atau transfer of 
information (mengalihkan atau mengalirkan 
informasi) atau transfer of knowledge
(mengalihkan atau mengalirkan ilmu 
pengetahuan

Arti Ta’lim



 Menurut al-Raghib al-Asfahani, kata al-ta'im adalah al-
tanbih al-nafs litashawwur al-ma'aniy, yang artinya 
memperingatkan jiwa untuk menggambarkan berbagai 
pengertian. Sedangkan kata al-ta'allum berarti proses 
mengingatkan jiwa dengan tujuan untuk memperoleh 
gambaran tentang berbagai makna. Kata ta'lim 
terkadang digunakan juga untuk pengertian 
memberitahukan, jika penggunaan kata ta'lim tersebut 
dilakukan secara berulang-ulang.

Arti Ta’lim



 Lebih universal dibanding tarbiyah
 Mencakup aspek-aspek pengetahuan lainnya dan 

keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan 
serta pedoman berperilaku

Arti Ta’lim



 Pengenalan dan pengakuan yang secara 
berangsur-angsur ditanamkan ke dalam 
manusia, ttg tempat-tempat yang tepat 
bagi segala sesuatu di dalam tatanan 
wujud sehingga hal ini membimbing ke 
arah pengenalan dan pengakuan tempat 
yang tepat di dalam tatanan wujud

Arti Ta’dib



 Tazkiyah berarti digunakan sebagai asal
dari kata Zakat yang berarti al-numu al-
hasil min barakat Allah Ta'ala, yaitu
pertumbuhan atau perkembangbiakan
yang dihasilkan dari keberkahan yang
berasal dari Allah SWT., munsucikan
(yuzakki) dapat diidentikan dengan
mendidik

Arti Tazkiyah



 Tadris berarti belajar. inti dari belajar
adalah usaha untuk memperoleh kesan
atau pengaruh dari apa yang
dipelajarinya, dalam bentuk hafalan
yang tersimpan dalam memori yang
sewaktu-waktu dapat direproduksi
kembali.

Arti Tadris



 Tafaqquh berasal dari kata tafaqqaha
yatafaqqahu tafaqquhan yang berarti
mempelajari. Kata tafaqquh ini berasal dari
kata faqiha atau al-fiqh yang berarti al-
tawashul ila ilm ghaib bi ilm syahid fahuwa
akhashsha min al-ilm, yaitu menghubungkan
kepada pengetahuan yang ghaib (rasional)
dengan ilmu yang tampak. Fiqih adalah lebih
khusus daripada ilmu.

Arti Tafaqquh



Paedagogie yang berarti 
bimbingan yang diberikan 
kepada anak 

Konsep Pedagogik



Azyumardi Azra; pendidikan merupakan 
suatu proses penyiapan generasi muda 

untuk menjalankan kehidupan dan 
memenuhi tujuan hidupnya secara lebih 

efektif dan efisien 



UU No. 20 Tahun 2003; 
usaha sadar dan terencana untuk mewujukan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa 
dan negara. 



Ramayulis, pendidikan merupakan 
pencapaian kedewasaan (jasmani dan 

rohani) yang dilakukan oleh orang dewasa 
(pendidik) terhadap anak didik.



Komponen Pendidikan

1.Visi, misi, tujuan pendidikan;
2.Pendidik;
3.Peserta didik;
4.Kurikulum;
5.Proses belajar mengajar;
6.Metode pendidikan &pengajar;
7.Sarana Prasarana;
8.Lingkungan;
9.Pengelolaan;
10.Evaluasi.



DASAR/ASAS PENDIDIKAN

 Dasar pendidikan adalah pandangan hidup yang
melandasai seluruh aktivitas pendidikan.

 Dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental,
maka diperlukan landasan pandangan hidup yang
kokoh dan komprehensif, serta tidak mudah berubah,
karena diyakini memeliki kebenaran yang telah teruji
oleh sejaran.

 Dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam
merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan
yang dapat mengantarkan pada aktivitas yang dicita-
citakan.



DASAR/ASAS PENDIDIKAN

1. Dasar Ideal
2. Dasar Operasional: dasar yang 

terbentuk sebagai aktualisasi dari 
dasar ideal.



DASAR/ASAS PENDIDIKAN

1. Dasar Ideal (Al-Quran, as-Sunah, 
Ijtihad)

2. Dasar Operasional: dasar yang 
terbentuk sebagai aktualisasi dari 
dasar ideal.



DASAR Operasional

1. Historis (Ilmu sejarah)
2. Dasar Sosial (sosiologi, antropologi, 

dsb) 
3. Dasar Ekonomi
4. Dasar Politik dan Admninistratif
5. Dasar Psikologi
6. Dasar Filosofi



DASAR/ASAS PENDIDIKAN

Islam
 Sumber Nilai: 

AlQur’an,Sunnah, dan
Ijtihad

 Orientasi Pendidikan: Dunia
Akhirat

 Fungsi Pendidik tidak hanya
sebagai pengajar saja, tapi
ilmu yang dimiliki
mempribadi dan menjadi
teladan

Sekuler
 Sumber Nilai: Hasil 

Pemikiran, Penelitian, dan 
Adat Kebiasaan

 Orientasi Pendidikan: 
Dunia semata

 Fungsi Pendidik hanya 
cenderung sebagai 
pengajar



Apa Prinsip Pendidikan?



• Pendidikan seumur hidup
• perkembangan 
• Demokrasi 
• Integral
• Holistik 
• Keseimbangan
• Kesetaraan
• Kesinambungan
• Pembaharuan

Prinsip Pendidikan



pendidikan seumur hidup

 “Tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat”
 Pada tataran aksiologi manusia makhluk yg lemah
 Zaman selalu berubah
 Perkembangan hidup manusia bagaikan gunung



Perkembangan 

Yaitu pandangan bahwa penciptaan 
alam dan isinya berproses menuju ke 
arah kesempurnaan

Ciri utama asas perkembangan 
adalah sifat dinamis dan progresif yg 
menuju ke arah kesempurnaan hidup 
manusia. (M. Fadhil Djamaly:1967, 
45-46)



Demokrasi

 DEMOKRASI PENDIDIKAN.ppt
 Hak dan kewajiban yang sama dalam beribadah 
 Tanggung jawab adalah bersifat individual Semua 

dimintai pertanggung jawaban di akhirat
 Azas musyawarah (Ijma’)
 Konsep Surga dan neraka



IntegralItas (at tauhId)

 Yaitu asas yg memandang bahwa segala yg 
diciptakan Allah dalam kehiduan ini baik makhluk 
manusia maupun tumbuh-tumbuhan senantiasa 
berada dalam suatu sistem integral di mana antara 
satu bagian dengan bagian lain saling berhubungan 
yg bersifat menggerakkan dan saling memperkokoh 
sebagai satu  kesatuan yg bermakna, jika terlepas  
antara satu dg yg lain akan terjadi 
ketidakseimbangan (Arifin)



Integral/ HolIstIk (as syumul)

 Yaitu asas yg menempatkan semua jenis ciptaan 
Allah di alam ini tersusun daari bagian-bagian yg 
bermakna dalam suatu keseluruhan. Segala yg 
maujud harus dilihat sebagai sistem kebulatan yg 
bermakna bagi manusia, sehingga tak ada satupun 
yg tidak bermakna. (M. Arifin: 2000,51)

 Dialog Iqbal-Rumi.ppt



Keseimbangan

 Antara fisik dan psikis
 Antara dunia dan akhirat (pengaruh pragmatisme, 

materialisme, dll)
 Antara individu dan masyarakat
Indikator
- Agama Islam datang antara yahudi dan nasrani
- Kejarlah duniamu …
- dll



Kesetaraan

 Amal tidak ada perbedaan
 Azas musyawarah (Ijma’)
 Konsep Surga dan neraka



Kesinambungan

 Konsep Keimanan
 Hadist: Sedikit tapi kontinyu



• Tujuan dalam bahasa Arab dinyatakan dg kata  “Ghayat”, 
“Ahdaaf”, “maqasid”

• Tujuan Pend Is:  idealitas (cita-cita) yg mengandung nilai2 
Islami yg hendak dicapai dlm proses kependidikan yg 
berdasarkan ajaran Islam secara bertahap (M. Arifin:224)

• M. Fadhil Al Djamaly; membina kesadaran atas diri 
manusia sendiri dan atas sistem sosial yg Islami, sikap 
dan rasa tanggung jawab sosialnya, juga thdp alam sekitar 
ciptaan Allah serta kesadarannya utk mengembangkan 
dan mengelola ciptaannya bg kepentingan kesejahteraan 
umum manusia.

Tujuan Pendidikan Islam



1. Al Attas: Tujuan Pendidikan Islan adalah manusia yang 
baik

2. Marimba: Terbentuknya orang yang berkepribadian 
muslim

3. Al Abrasyi: manusia yang berakhlak mulia
4. Munir Mursyi: Manusia sempurna
5. A\bdul Fattah Jalal: Terwujudnya manusia sebagai 

hamba Allah (QS At Taqwa: 27)

Rumusan Pendidikan Islam



1. Muhammad Quthb: manusia yang takwa (QS. Al 
Dzariyat:56,Al Baqarah: 38) yang memenuhi untuk 
menjadi khalifah (Al Baqarah: 30, al Isra: 70)

2. Konferensi Dunia I ttg Pendidikan Islam (1977):  manusia 
yg menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah 

Rumusan Pendidikan Islam



• Ichwanus Sofa: menumbuh-kembangkan kepribadian 
muslim yg mampu mengamalkan cita-citanya

• Ibnu Maskawaih: merealisasikan kebaikan, kebenaran, 
dan keindahan

• Al Ghazaly: melatih anak agar dapat mencapai makrifat 
kepada Allah melalui jalan tasawuf yaitu dg mujahadah 
(membiasakan) dan melatih nafsu-nafsu

Tujuan Pendidikan Islam



Keberhasilan Sistem pendidikan hanya
dapat diukur dengan TUJUAN.

TUJUAN adalah kesimpulan dari
maksud sebuah sistem.



FUNGSI TUJUAN PENDIDIKAN

 Mengarahkan usaha (perbuatan mendidik)
 Mengakhiri usaha pendidikan
 Membatasi lingkup usaha pendidikan
 Memberi motivasi dalam melaksanakan pendidikan
 Mengevaluasi usaha pendidikan



Lanjutan

 Muhammad Quthb: manusia yang takwa (QS. Al 
Dzariyat:56,Al Baqarah: 38) yang memenuhi untuk 
menjadi khalifah (Al Baqarah: 30, al Isra: 70)

 Konferensi Dunia I ttg Pendidikan Islam (1977):  
manusia yg menyerahkan diri secara mutlak 
kepada Allah 



Tujuan Operasional Pendidikan Islam

 Al Syaibani: dijabarkan menjadi 3 tujuan
1. Tujuan yg berkaitan dg individu, mencakup

perubahan yg berupa pengetahuan, tingkah laku, 
jasmani dan rohani, dan kemampuan2 yg harus
dimiliki utk hidup di dunia dan akhirat

2. Tujuan yg berkaitan dg masyarakat, mencakup
tingkah lakumasy, tingkah laku individu dlm masy, 
perubahan kehidupan masy, memperkaya
pengalaman masy



Tujuan Operasioanal………

 3. Tujuan profesional yg berkaitan dengan 
pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai 
seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masy/

 Al Abrasyi: pembinaan akhlah, menyiapkan anak 
didik utk hidup di dunia dan akhirat, penguasaan 
ilmu, keterampilan bekerja dalam masy



Tujuan Operasioanal

 Asma Hasan Fahmi: Tujuan keagamaan; tujuan 
pengembangan akal, akhlak; tujuan pengajaran 
kebudayaan; tujuan pembinaan kepribadian

 Munir Mursi: bahadia di dunia dan akhirat; 
menghambakan diri kpd Allah; memperkuat ikatan 
keislaman dan melayani kependtingan masy. Islam; 
Akhlak mulia



Tujuan Operasional….

 Al Aynayni membagi menjadi tujuan umum 
(beribadah kepada Allah) dan tujuan khusus 
(ditetapkan dg mempertimbangkan kondisi 
geografi, ekonomi dll.) Aspek pembinaan Pend. 
Islam adalah: Aspek jasmani, akal, akidah, akhlak, 
kejiwaan, keindahan, kebudayaan.
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Daftar Bacaan



TUGAS Kelompok:

o Buat desain KURIKULUM dari 3 jenis
kurikulum yang tersedia, terkait dengan
- Tujuan Pembelajaran
- Struktur Mata Pelajaran (tema)
- Model, Strategi, Metode yang digunakan
- Evaluasi Pembelajaran
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