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BAB II
TINJUAN PUSTAKA
A. Corak Intergrasi Ilmu
Kemajuan pengetahuan, sain dan teknologi sebagai konsekuensi logis dari
aplikasi rasionalisme dan empirisme telah begitu berjasa memunculkan banyak
peralatan teknologi yang berguna bagi kehidupan dan kesejahteraan umat
manusia. Banyak penemuan yang telah dihasilkan baik dalam bidang fisika,
kimia, biologi, kedokteran, ekonomi bahkan psikologi. Kemajuan ini jelas tidak
dapat disangkal dan dipungkiri sampai hari ini. Hampir kebanyakan aktifitas kita
menggunakan hasil pengetahuan dan sain yang mekanistik ini. Pendekatan yang
rasionalistis, logis, terukur, sebab akibat, ini semua telah membantu banyak orang
dan para ahli untuk dapat menemukan banyak pemecahan dan persoalan hidup
dan bidang mereka.1
Sain dan teknologi modern memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia
namun tidak dapat disangkal juga memiliki dampak negatif yang sangat
membahayakan nilai-nilai keimanan yang tanpa diduga melahirkan semangat
otonomi

dan

independensi

yang

mendorong

sebagian

orang

untuk

mendeklarasikan kebebasan dari Tuhan.2
Perkembangan sain yang sangat cepat, bila tidak diimbangi dengan
perkembangan pengetahuan di bidang lain seperti misalnya bidang agama dan
moral, akan menimbulkan terjadinya ketimpangan. Keadaan demikian tentu saja
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dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan antara kelompok yang menamakan
dirinya teknolog/ilmuan dengan

kelompok agamawan, sehingga melahirkan

dikotomi antara sain dan agama. Ketergantungan sain modern yang hanya sematamata pada fenomena-fenomena empiris-materialistik tentu tidak bisa dipisahkan
dari temuan terkenal Isaac Newton (w.1725M) yang disebut mechanistic
determinism (hukum mekanik). Dengan ditemukannya hukum mekanik ini oleh
Newton, menurut mereka rahasia kerja alam sudah tersibak sehingga campur
tangan Tuhan terhadap alam seperti yang dijelaskan agama dipandang tidak begitu
penting lagi.3
Integritas dan interkoneksitas pada level filosofis dalam wacana keilmuan
bahwa di dalamnya harus diberikan nilai fundamental eksistensial dalam
kaitannya dengan disiplin keilmuan lain dan dalam hubungannya dengan nilainilai humanistik. Ilmu fiqh misalnya, di samping makna fundamentalnya sebagai
filosofi membangun hubungan antara manusia, alam dan Tuhan dalam ajaran
Islam, dalam pengkajian fiqh harus disinggung pula bahwa eksistensi fiqh
tidaklah berdiri sendiri atau bersifat self-sufficient, melainkan berkembang
bersama sikap akomodatifnya terhadap dislipin keilmuan4.
Pada level filosofis dengan demikian lebih merupakan suatu penyadaran
eksistensial suatu disiplin ilmu selalu bergantung pada disiplin ilmu lainnya
termasuk di dalamnya agama dan budaya. Implementasi integrasi dan interkoneksi
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pada level materi bisa dilakukan dengan tiga model pengejawantahan
interkoneksitas keilmuan antar disiplin keilmuan5.
Pertama, model pengintegrasian ke dalam paket kurikulum, karena hal ini
terkait dengan lembaga penyelenggara pendidikan. Kedua, model penamaan
disiplin ilmu yang menunjukkan hubungan antara disiplin ilmu umum dan
keIslaman. Model ini menuntut setiap nama disiplin ilmu mencantumkan kata
Islam, seperti ekonomi Islam, politik Islam, sosiologi Islam, antropologi Islam,
sastra Islam, pendidikan Islam, filsafat Islam dan lain sebagainya sebagai refleksi
dari suatu integrasi keilmuan yang dilakukan. Ketiga, model pengintegrasian ke
dalam pengajaran disiplin ilmu. Model ini menuntut dalam setiap pengajaran
disiplin ilmu keIslaman dan keagamaan harus diinjeksikan teori-teori keilmuan
umum terkait sebagai wujud interkoneksitas antara keduanya, dan begitupun
sebaliknya6.
Konteks struktur keilmuan lembaga pendidikan yang bersifat integratifinterkonektif menyentuh pula level metodologis. Ketika sebuah disiplin ilmu
diintegrasikan atau

diinterkoneksikan dengan disiplin ilmu lain, misalnya

psikologi dengan nilai-nilai Islam, maka secara metodologis ilmu interkonektif
tersebut harus menggunakan pendekatan dan metode yang aman bagi ilmu
tersebut. Sebagai contoh pendekatan fenomenologis yang memberi apresiasi
empatik dari orang yang mengalami pengalaman, dianggap lebih aman ketimbang
pendekatan lain yang mengandung bias anti agama seperti psikoanalisis.
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Level strategi di sini adalah level pelaksanaan atau praktis dari proses
pembelajaran keilmuan integratif-interkonektif. Dalam konteks ini, setidaknya
kualitas keilmuan serta keterampilan pengajar menjadi kunci keberhasilan
pembelajaran berbasis paradigma interkoneksitas. Di samping kualitas-kualitas
ini, pengajar harus difasilitasi dengan baik menyangkut pengadaan sumber bacaan
yang harus beragam serta bahan-bahan pengajaran (teaching resources) di kelas.
Demikian pula pembelajaran dengan model pembelajaran active learning dengan
berbagai strategi dan metodenya menjadi keharusan.
Islamisasi ilmu pengetahuan ini diterangkan secara jelas oleh al-Attas, yaitu
Pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur-nasional yang
bertentangan dengan Islam dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran
dan bahasa Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung
sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya, sebab manusia dalam
wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, dan
berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk
asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi7.
Berdasarkan pernyataan al-Attas ini menunjukkan bahwa Islamisasi ilmu
pengetahuan diharapkan bisa membebaskan kaum muslim yang bertentangan
dengan Islam bahkan menjadikannya sekuler. Sehingga al-Attas berfikir
bagaimana bisa mengembalikan kejayaan kaum muslim dan mengembalikan
semuanya pada fitrahnya. Fitrah diartikan sebagai pemusatan ilmu pengetahuan
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yang berkembang ataupun yang sudah ada kembali pada peradaban Islam.
Sebagaimana puncak kejayaan yang sudah pernah diraih oleh kaum muslim.
Menurut al-Faruqi, Islamisasi sain harus merujuk kepada tiga sumbu tauhid,
yaitu kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup dan sejarah. kesatuan pengetahuan
berkaitan dengan integrasi sain (Aqli) dan agama (Naqli). Kesatuan hidup
berkaitan dengan semua pengetahuan yang mengacu kepada tujuan penciptaan,
sehingga menyatunya ilmu pengetahuan dengan nilai, yaitu nilai ketuhanan- Roh
ilmu pengetahuan. Kesatuan sejarah melingkupi kesatuan disiplin ilmu dengan
mengarahkan sifat keummatan dan tujuan-tujuan ummah sesuai sejarah8.
Dalam rangka membentangkan gagasannya tentang bagaimana Islamisasi itu
dilakukan, al-Furuqi menetapkan lima sasaran dari rencana kerja Islamisasi, yaitu:
1. Menguasai disiplin-disiplin modern.
2. Menguasai khazanah Islam.
3. Menentukan relevensi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu
pengetahuan modern.
4. Mencari cara-cara untuk melakukan sentesa kreatif antara khazanah Islam
dengan khazanah Ilmu pengetahuan modern.
5. Mengarahkan pemikiran Islam kelintasan-lintasan yang mengarah pada
pemenuhan pola rancangan Tuhan.
Proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini akan bisa dilaksanakan ketika proses
ilmu pengetahuan ini dilaksanakan dengan beberapa prinsip pokok yang ada pada
agama Islam itu sendiri. Baik itu dalam prinsip pokok tauhid, syariah, maupun
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akhlak. Ketiga prinsip pokok tersebut haruslah menjadi pondasi dasar bagi ilmu
pengetahuan yang ada9.
Islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa dilaksanakan dengan dua cara. Yakni
yang pertama, dengan cara mengIslamkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada
maupun yang sedang berkembang. Yang kedua, dengan cara mengilmukan Islam.
Dari kedua konsep Islamisasi ilmu pengetahuan ini dibahas oleh kedua tokoh
besar dalam gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ini yakni Syed M.Naquib AlAttas.
Dalam pandangan Syed Naquib Al-Attas proses Islamisasi ilmu ini bisa
dilakukan dengan melalui dua cara. Yang pertama, ialah melakukan proses
pemisahan

elemen-elemen

dan

konsep-konsep

kunci

yang

membentuk

kebudayaan dan peradaban Barat. Dalam arti menjauhkan diri dari segala sesuatu
yang menjadikan peluang-peluang terjadinya budaya yang menimbulkan suatu
peradaban yang dihasilkan oleh orang-orang Barat. Misalnya, dalam salah satu
unsur budaya adalah bahasa. Bahasa disini memberi peluang terjadinya budaya
yang menjadikan peradaban Barat10.
Yang kedua, menurut Al-Attas adalah memasukan elemen-elemen Islam dan
konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang
relevan. Dalam arti konsep kedua ini Al-Attas menindaklanjuti konsep yang
pertama yakni dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam unsur-unsur ilmu
pengetahuan tersebut.
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Al-Faruqi berpendapat bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan ini dilakukan
dengan cara menjadikan konsep tauhid sebagai pondasi dalam ilmu pengetahuan.
Berikut merupakan esensi tauhid yang digambarkan Al-Faruqi dalam ilmu
pengetahuan11.
1. Tauhid / Keesaan Allah.
Al-Faruqi ini berpandangan bahwa suatu yang esa atau mengandung unsur
ketuhanan yang satu merupakan esensi dari segalanya. Bagaimana menciptakan
suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya bertauhid atau mengandung unsur keEsaan. Dalam menilai kebenaranpun bagaimana melakukan penilaian yang tidak
menimbulkan dualisme kebenaran yakni kebenaran subjektif, dan objektif, akan
tetapi bagaimana nilai kebenaran tersebut bersifat tunggal, yang mengerucut pada
nilai-nilai ketauhidan.
2. Integrasi kebenaran Islam dan kebenaran ilmu pengetahuan.
Menurut Al-Faruqi, kebenaran dalam Islam haruslah di integrasikan pada
nilai-nilai kebenaran ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmu pengetahuan disini kita
kenal sebagai kebenaran yang melalui hukum-hukum logika yang dijadikan
patokan sebagai tolak ukur standar kebenaran. Sumber kebenaran dalam ilmu
pengetahuan yang terpusat dalam nilai-nilai rasionalitas dan nilai-nilai empiris
yang lebih mengedepankan pengalaman sebagai ukuran kebenaran.
Sedangkan kebenaran dalam Islam bersumber pada wahyu dan kebenaran
akal selagi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Islam dalam proses
mengolahnya dengan akal manusia. Karena bagaimanapun, kepercayaan terhadap
11
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agama yang di topang oleh wahyu merupakan pemberian dari Allah dan akal juga
merupakan pemberian dari Allah yang diciptakan untuk mencari kebenaran.
Islamisasi

ilmu

pengetahuan

pandangan

Al-Faruqi

ini

haruslah

mengintegrasikan konsep kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan yang
bersumber pada akal (rasionalitas) dan pengalaman (empiris) dengan konsep
kebenaran Islam yang terletak pada keyakinan melalui wahyu dan ayat-ayat yang
mempunyai sakralitas dalam agama tersebut12.
Paradigma integratif-interkonektif yang ditawarkan oleh Amin Abdullah ini
merupakan jawaban dari berbagai persoalan di atas. Integrasi dan interkoneksi
antar-disiplin ilmu, baik dari keilmuan sekuler maupun keilmuan agama, akan
menjadikan keduanya saling terkait satu sama lain, “bertegur sapa”, saling
mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dengan demikian, ilmu agama
(ilmu keIslaman) tidak lagi berkutat pada teks-teks klasik, tetapi juga menyentuh
pada ilmu-ilmu sosial kontemporer.
Dengan paradigma ini, maka tiga wilayah pokok dalam ilmu pengetahuan,
yakni natural sciences, social sciences, dan humanities tidak lagi berdiri sendiri
tetapi akan saling terkait satu dengan lainnya.13 Ketiganya juga akan menjadi
semakin mencair meski tidak akan menyatukan ketiganya, tetapi paling tidak,
tidak akan ada lagi superioritas dan inferioritas dalam keilmuan, tidak ada lagi
klaim kebenaran ilmu pengetahuan sehingga dengan paradigma ini para ilmuwan
12
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yang menekuni keilmuan ini juga akan mempunya sikap dan cara berpikir yang
berbeda dari sebelumnya14.
Amin Abdullah dengan paradigma integrasi-interkoneksi secara konseptual
memang sangat relevan bagi perkembangan keilmuan Islam (Islamic Studies), di
mana dialog antar-disiplin ilmu akan semakin memperkuat keilmuan Islam dalam
menghadapi tantangan zaman dengan segala kompleksitas yang ada. Begitu pula
dengan terobosan pemikiran Amin Abdullah tentang historisitas dan normativitas
dalam pendekatan studi agama yang selalu relevan baik dalam konsep maupun
aplikasinya hingga saat ini, apalagi dalam konteks Indonesia saat ini, di mana
banyak muncul kelompok-kelompok Islam tekstualis-skripturalis di mana aspek
historisitas dan normativitas seringkali sulit dibedakan atau bahkan aspek
historisitas sengaja dilupakan.
Peradaban kedepan atau peradaban pasca-modern perlu ada perubahan.Yaitu
rujuknya kembali agama dengan sektor-sektor kehidupan lain, termasuk agama
dan ilmu, yang sejak zaman hiruk pikuk Renaissance Eropa terceraikan. Ilmu
yang lahir dari induk agama menjadi ilmu yang objektif, dalam arti bahwa ilmu
tersebut tidak diarasakan oleh penganut agama lain sebagai norma tetapi sebagi
gejala keilmuan yang objektif, yang diterima oleh seorang ateis sekalipun.
Akhirnya ilmu yang lahir dari teori teaoantroposentris, terintegrasi antara
etika agama dan eksplorasi manusia (terhadap alam dan lingkungannya) objektif,

14

Siswanto, Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi Interkoneksi Dalam Kajian Islam,
Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 3 Nomor 2 Desember 2013

32

independen, dan tidak memihak suatu kepentingan tertentu, bermanfaat untuk
seluruh umat manusia apapun background-nya.15
Bukan seperti ilmu-ilmu sekuler yang mengklaim sebagai value free ternyata
penuh muatan kepentingan (kepentingan dominasi ekonomi, militer, dominasi
kepentingan budaya Barat, dan lain-lain). Sebuah posisi tengah antara sekularisme
dan fundamentalisme negatif (tradisionalis) agama yang jumud. Pola dan hasil
kerja integralistik dengan basis moralitas keagamaan ini bisa kita jumpai misalnya
dalam ilmu ekonomi shariyah.
Proyek integrasi-interkoneksi merupakan jawaban atau respons terhadap
kesulitan-kesulitan yang dirasakan selama ini yang dikarenakan terpisahnya ilmu
umum dan ilmu agama di mana dipahami seakan ada jarak diantara keduanya
yang tidak bisa disatukan dalam cara atau metode tertentu. Proyek integrasiinterkoneksi merupakan jawaban untuk memahami kompleksitas fenomena
kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun,
baik keilmuan agama, keilmuan sosial, humaniora, kealaman dan sebagainya,
tidaklah dibenarkan bersikap single entity. Masing-masing harus saling bertegur
sapa antara satu sama lain. Kerjasama, saling membutuhkan, saling koreksi, dan
saling keterhubungan antar-disiplin keilmuan akan lebih dapat membantu manusia
memahami

kompleksitas

kehidupan

dan

memecahkan

persoalan

yang

dihadapinya.
Al Qur’an dan al Hadits sesungguhnya tidak membedakan antara ilmu agama
Islam dengan ilmu-ilmu umum. Al Qur’an hanya mengenal ilmu. Pembagian
15
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adanya ilmu agama Islam dan ilmu umum adalah merupakan hasil kesimpulan
manusia yang mengidentifikasi ilmu berdasarkan sumber objek kajiannya. Secara
ontologi (objek atau materi) dalam Al Qur’an tidak mengenal pembedaan ilmu
pengetahuan. Secara epistemologi (metodologi), Al Qur’an memiliki epistemologi
yang berbeda dengan epistemologi barat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Epistemologi ilmu dalam pandangan Al Qur’an juga mengharuskan integrasi
kesucian batin bukan hanya dengan menggunakan panca indra, akal dan hati saja
(seperti yang dilakukan epistemologi barat). Secara aksiologi, ilmu agama
maupun ilmu sain sebagai milik Allah SWT dan harus diabdikan dalam rangka
beribadah kepada-Nya16.
Dapat dipastikan masing-masing UIN telah mengembangkan model integrasi
sain dan agama sebagai pondasi pengembangan akademik keilmuannya. UIN
Jakarta dengan konsep “Reintegrasi Ilmu-ilmu dalam Islam”; UIN Yogyakarta
dengan konsep “Integrasi-Interkoneksi” dengan metafora Jaring Laba-laba; UIN
Malang dengan konsep “Integrasi Ilmu dalam Islam” dengan metafora Pohon
Ilmu; UIN Bandung dengan konsep “Wahyu Memandu Ilmu” dengan metafora
Roda; UIN Makasar dengan konsep “Integrasi dan Interkoneksi Sain dan Ilmu
Agama” dengan metafora Sel Cemara; UIN Pekanbaru dengan konsep
“Mengukuhkan Eksistensi Metafisika Ilmu dalam Islam”.17
Beberapa corak integrasi ilmu yang ada di Indonesia, antara lain;
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1. Spiral Andromeda
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) dalam
bahasa Ingris adalah Staed Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
merupakan hasil pengembangan/peningkatan status pendidikan dari Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara resmi
dikukuhkan berdasarkan peraturan perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim
Pekanbru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada 9 Febuari
2005 oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tindak lanjut
perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata Kerja
UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005
tanggal 4 April 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim
Riau18.
Tiga spiral (dua tersusun diagonal, satu tegak lurus) merupakan kesatuan Tiga
Bidang Ilmu pengetahuan sebagaimana yang dituntut oleh al Qur’an dalam Surat
Fushshilat ayat 53. Filosopi spiral yang berasal dari satu titik pusat yaitu Allah
sebagai yang maha pencipta; manusia dengan akal dan hatinya bergerak
melingkar secara dinamis mengikuti sembilan garis (99 Asmaul Husna) dalam
tiga sisi kehidupan dunia dan akhirat menuju kesempurnaan19.
Spiral/Andromeda terdiri atas 1. desain tiga spiral berbentuk Andromeda
dengan sembilan lingkaran dan diteruskan oleh sembilan titik yang hanya
menggunakan outline garis menimbulkan kesan gelombang atau spiral yang
18
19

Statuta UIN SUSKA Riau
Muhammad Fauzan Ansyari, 2015, Formulasi Kerangka Acuan Spiral Andromenda: Suatu
model integrasi Islam dan Sains di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Prosiding FGD Membedah
Kosep dan Paradigma Integrasi Sains dan Islam (Integrasi Keilmuan), Pekanbaru, 21
September 2015

35

membentuk lingkaran gelombang frekuensi dengan visual seperti efek air yang
diteteskan pada permukaan air atau putaran cahaya bintang pada galaksi
Andromeda; 2. efek yang dihasilkan adalah kesan ruang, gravitasi, gelombang
cahaya yang menunjukkan keluasan alam semesta. Selain itu, efek bayangan yang
timbul pada bagian yang ditusir juga digunakan untuk merepresentasikan simbolsimbol inti dan kekuatan jaringan komunikasi vertikal serta horizontal antara
sesama mikrokosmos dan antara mikrokosmos dengan makrokosmos; 3. tiga
spiral (dua tersusun diagonal, satu tegak lurus) merupakan kesatuan tiga bidang
ilmu pengetahuan sebagaimana yang dituntun oleh al Qur’an dalam surat
Fushshilat ayat 53 dengan penafsiran ringkas sebagai berikut: “Akan Kami
perlihatkan kepada mereka ayat-ayat Kami yang ada di afaq (alam semesta atau
macro-cosmos) dan ayat-ayat Kami yang ada dalam anfus (manusia atau microcosmos) agar supaya menjadi nyata dan jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya al
Qur’an itu adalah haqq (mengandung dan membawa kebenaran).
Filosopi spiral yang berasal dari satu titik pusat yaitu Allah sebagai Yang
Maha Pencipta; manusia dengan akal dan hatinya bergerak melingkar secara
dinamis mengikuti sembilan garis (99 Asma’ al-Husna) dalam tiga sisi kehidupan
dunia dan akhirat menuju kesempurnaan20.
2. Model UIN Syarif Hidayatullah
Perubahan

IAIN Syarif Hidayatullah

Jakarta Menjadi

UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta mulai digulirkan pada 1990 dan terwujud pada tahun 2002.
Perubahan ini adalah wujud dari gagasan integrasi keilmuan modern (sekuler) dan

20

Ibid

36

Islam. Gagasan ini muncul sebagai bentuk kritik atas bangunan keilmuan sain
modern beserta terapannya di satu sisi, dan di sisi yang lain bangunan keilmuan
Islam. Dikotomi keilmuan ini menyebabkan IAIN Jakarta belum bisa berperan
optimal dalam menjawab masalah umat dan perkembangan zaman.
Kurikulum yang ada saat itu belum bisa merespon perkembangan iptek dan
perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini karena bidang keilmuan
yang menjadi garapan IAIN kurang mengalami interaksi dengan ilmu-ilmu umum
dan kajiannya terlalu berat pada ilmu-ilmu normatif sedangkan ilmu-ilmu umum
yang mengarahkan mahasiswa kepada cara berpikir empiris dan kontekstual tidak
mendapatkan perhatian yang cukup.
Sejak 2007 UIN Syarif Hidayatullah menetapkan Knowledge, Piety, Integrity
sebagai mottonya. Motto ini pertama kali disampaikan Rektor UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dalam pidato Wisuda
Sarjana ke-67 tahun akademik 2006/2007. Knowledge mengandung arti bahwa
UIN Syarif Hidayatullah memiliki komitmen menciptakan sumber daya insani
yang cerdas, kreatif, dan inovatif. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkeinginan
memainkan peranan optimal dalam kegiatan learning, discoveries, and
engagement hasil-hasil riset kepada masyarakat.21.
Langkah perubahan bentuk IAIN menjadi UIN mendapat rekomendasi
Pemerintah dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara
Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama RI tanggal 21 November
2001, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Presiden No.
21
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031 Tanggal 20 Mei Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah
Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menanggapi ditandatanganinya
SKB ini, Prof. Azra menilai bahwa “Penandatanganan ini tentu saja menandai
sejarah baru IAIN Jakarta. Kita bertekad untuk tidak mengadakan dikotomi antara
ilmu agama dan ilmu non-agama”. Diperlukan rekonsiliasi dan reintegrasi antar
ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, yaitu kembali pada kesatuan
transenden semua ilmu pengetahuan22.
3. Pohon Ilmu
UIN Maliki Malang dibangun berdasarkan prinsip universalitas ajaran Islam
yang digambarkan sebagai pohon ilmu yang rindang dan kokoh. Gagasan Imam
Suprayogo

tentang

“Pohon

Ilmu”

yang

dijadikan

sebagai

blue

print

pengembangan ilmu di UIN Maliki Malang, memang ada sedikit perdebatan pada
tataran epistemologinya. Menurut Muhaimin, sumber ilmu pengetahuan itu pada
dasarnya datangnya dari Allah. Allah menciptakan alam semesta (ayat-ayat
kawniyyah) dan al Qur’an serta Hadits (ayat-ayat qawliyyah). Oleh karenanya
kedua sumber tersebut saling menjelaskan atau konsultasi dan tidak bertentangan
terhadap berbagai ilmu pengetahuan tentang hakekat kebenaran. Selama ini orang
berfikir di sayap kanan dan kiri disebut dikotomik.

22

Ibid
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Gambar 2. 1 Pohon Ilmu UIN Malang
Pada gambar satu mucul sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan al
Qur’an sebagai sumber ilmu pengetahun? Kalau yang dimaksud adalah al Qur’an
sebagai salah satu makhluk Tuhan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber
ilmu pengetahuan maka dapat dibenarkan, karena Allah juga menciptakan
fenomena lain yang bersifat kawniyyah (alam semesta) dan fenomena nafsiyah
(manusia) yang juga memiliki kontribusi besar sebagai sumber ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni23.
Untuk merealisasikan struktur keilmuan dengan metafora pohon ilmu,
kurikulum UIN Maliki Malang diintegrasikan dengan program Ma’had Sunan
Ampel Al-Aly. Berdasarkan struktur keilmuan tersebut, UIN Maliki Malang
mewajibkan seluruh mahasiswa tanpa melihat jurusan atau program studi apa,
23

Muhyar Fanani, Sholihan Dan Karnadi, 2014, Transformasi Paradigma Dan Implikasinya Pada
Desain Kurikulum Sains: Studi Atas Uin Syarif Hidayatullah, Uin Sunan Kalijaga, Dan Uin
Maliki, Laporan Penelitian Kolektif, Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2014
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untuk menguasai pondasi atau akar keilmuan lebih dahulu terdiri dari; 1) Bahasa
Arab dan Inggris, 2) Filsafat, 3) Ilmu Kealaman, 4) Ilmu Sosial, dan 5)
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebelum mengkaji ajaran Islam
(pada pohon ilmu digambarkan sebagai sebuah batang), meliputi: 1) al Qur’an dan
al-Sunnah, 2) Sirah Nabawiyah dan Sejarah Peradaban Islam, 3) Pemikiran Islam
terdiri atas; Teologi, Fiqih, dan Tasawuf, 4) Pemahaman terhadap masyarakat
Islam. Selanjutnya mengkaji keilmuan sesuai dengan pilihan dan jurusan serta
Pendidikan Islam Tradisi dan program studi masing-masing (yang digambarkan
sebagai sebuah dahan dan ranting)24.
Struktur keilmuan UIN Maliki Malang dengan metafora pohon ilmu bersifat
dialogis-konsultatif. Adapun kurikulum UIN Maliki Malang mengintegrasikan
program Ma’had Sunan Ampel Al-Aly dengan kurikulum UIN Maliki Malang,
dengan menjadikan sertifikat kelulusan ta’lim al-afkar al-Islami dan ta’lim al
Qur’an sebagai prasarat untuk memprogram studi keIslaman dan sebagai prasarat
ujian komprehensif. Pembinaan kajian al Qur’an bagi dosen melalui kegiatan di
LKQS dan pembinaan membaca al Qur’an bagi karyawan melalui kegiatan tahsin
al Qur’an dan pembinaan hafalan al Qur’an mahasiswa di HTQ. Langkah-langkah
yang dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran berparadigma Qur’ani
yaitu, (a) memetakan konsep keilmuan umum dan keilmuan agama; (b)
memadukan konsep keilmuan umum dan keilmuan agama; (c) mengelaborasi
ayat-ayat al Qur’an yang relevan secara saintifik. Tradisi ma’had seperti salat
berjama’ah, dhikir bersama, khatmil qur’an dan hiful qur’an, puasa senin dan

24

ibid
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kamis, berinfaq dan shadaqah untuk membentuk karakter mahasiswa dan
mengembangkan kultur Islami di kalangan civitas akademika UIN Maliki Malang.
Tradisi pesantren juga dikembangkan sebagai wahana pendidikan kepemimpinan
umat dan pengembangan kecakapan berbahasa Arab dan Inggris. Dengan
demikian, model pengorganisasian kurikulum UIN Maliki Malang menggunakan
correlated curriculum25.
4. Jaring Laba-laba Keilmuan
Wilayah kajian UIN Sunan Kalijaga mencakup seluruh bidang keilmuan di
atas, yang dikembangkan melalui konsep hadlarah al-nash, hadlarah al-‘ilm,
maupun hadlarah al-falsafah. Wilayah keilmuan tersebut tidak dikaji secara
parsial melainkan dikaji secara integratif dan interkonektif. Jika ditelaah secara
historis, bidang-bidang keilmuan tersebut sesungguhnya pernah dikaji dan
dikembangkan oleh para ilmuan Muslim pada era klasik dan tengah, meskipun
kemudian kurang memperolah perhatian dari generasi Muslim berikutnya.
Dengan demikian seluruh bidang keilmuan ini bisa dikatakan sebagai ilmu- ilmu
ke-Islaman selama secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis berangkat dari
atau sesuai dengan nilai- nilai dan etika Islam yang humanistik-etis. Di sinilah
perbedaannya dengan ilmu- ilmu sekuler yang meskipun mengklaim sebagai
value free (bebas dari nilai dan kepentingan) namun kenyataannya penuh muatan
kepentingan baik secara epistemologis apalagi secara aksiologis. Realitas inilah

25

Ibid
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yang mengakibatkan munculnya kritik dari berbagai pihak terhadap ilmu- ilmu
sekuler yang dianggap ikut mendorong proses dehumanisasi26.
Ilmu- ilmu keIslaman yang menjadi wilayah kajian UIN, sebagaimana
dimaksud dalam SK Presiden No. 50 tahun 2004 pasal 3, berangkat dari
paradigma humanistik-etis dengan dukungan strategi integrasi- interkoneksi
keilmuan. Ilmu- ilmu yang diajarkan di UIN, jika didasarkan pada nomenklatur
keilmuan yang ada, maka terdiri dari bidang ilmu humaniora, ilmu sosial, dan
ilmu kealaman, serta ditambah dengan bidang ilmu Dasar yang menempatkan
disiplin ilmu al Qur’an dan al-Hadits sebagai kajian utama.
Sumber ajaran Islam, yaitu al Qur’an dan al-Sunnah, dikaji secara kreatifinovatif dan hermeneutis supaya dapat diinterpretasi terus menerus sesuai dengan
perkembangan zaman. Nilai- nilai universal yang terkandung dalam al Qur’an dan
al-Hadits menjadi pijakan dan pandangan hidup (worldview) umat manusia yang
menyatu dalam satu tarikan nafas keilmuan dan keagamaan. Karena itu,
sebagaimana dikemukakan di atas, seluruh bidang dan disiplin keilmuan yang
didasarkan pada etika Islam secara aksiologis diabdikan bagi kesejahteraan umat
manusia.
Dialog keilmuan di UIN Sunan Kalijaga, selain bersifat integratif dan
interkonektif dalam wilayah internal ilmu- ilmu ke-Islaman, juga dikembangkan
integrasi- interkoneksi ilmu- ilmu keIslaman dengan ilmu- ilmu umum. Integrasi
dan interkoneksi dengan ilmu umum tersebut terjadi baik pada bidang ilmu
humaniora (humanistic), ilmu- ilmu sosial (social sciences), maupun ilmu- ilmu

26

Ibid
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kealaman (natural
natural sciences).
sc
Integrasi dan interkoneksi keilmuan
lmuan ini diwujudkan
dan dikembangkan dii dalam 8 (delapann) fakultas, yaitu
tu Fakultas Adab dan Ilmu
Budya, Fakultas Dakwah, Fakultas Syari’ah
Syar ’ah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah
Tarb
dan
Keguruan, Fakultas Ushuluddin,
Ushuludd Fakultas Ilmu Sosial
al dan Humaniora,
Human
Fakultas
Sain dan Teknologi,, dan Fakultas Ekonomi
Ekonom dan Bisnis Islam27.
Paradigma
gma pengembangan keilmuan
ke
tersebut secara gariss besar bisa
b
dilihat
dalam gambar “jaring
ng labalaba laba” berikut ini28:

Gambar 2.2 Jaring
Jar
laba-laba UIN Sunan Kalijaga
jaga
27
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Bila jaring laba- laba keilmuan tersebut dilihat dari satu aspek mata kuliyah,
maka dapat digambarkan dalam segitiga berikut:
5. Rumah Ilmu
UIN Raden Patah memiliki model

“Rumah Ilmu” upaya-upaya

merekonstruksi paradigma keilmuan dimulai dengan mengkonstruksi paradigma
atau

cara

pandang

(worldwiew)

yang menjadi

landasan

atau

fondasi

pengembangan ilmu yang memiliki sekurang-kurangnya lima elemen penting,
yaitu (1) konsep tentang hakikat Tuhan, (2) realitas, (3) ilmu, (4) etika atau nilai,
dan (5) kebajikan.4 Dengan menggunakan klasifikasi lain, elemen penting yang
harus ada dalam bangunan paradigma keilmuan adalah konsep metafisika,
kosmologi, ontology, dan eskatologi yang semuanya berbasis pada ajaran Tauhid.
Dengan ajaran tauhid maka paradigma keilmuan yang digunakan di “Rumah
Ilmu” akan sangat berbeda dengan paradigma keilmuan sekuler. Terkait dengan
konsep ontologi, misalnya, pandangan keilmuan sekuler menekankan bahwa
sumber ilmu adalah pancaindera dan akal (yang menghasilkan pemikiran rasional)
saja, sedangkan obyek ilmu hanya realitas fisik-material (manusia dan alam
semesta). Tentu saja pandangan semacam ini sangat parsial dan ditolak di “Rumah
Ilmu”. Dengan berbasis pada ajaran tauhid, maka paradigma keilmuan dalam
konsep “Rumah Ilmu” sangat menekankan bahwa sumber ilmu yang hakiki adalah
Allah SWT., dan sumber-sumber ilmu lainnya berupa pancaindera, akal, intuisi,
dan khabar shaadiq (wahyu) adalah ciptaan dan pemberian Allah SWT. Di
“Rumah Ilmu”, cara pandang ini disebut “paradigmma tauhidi”.
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Dengan paradigma
gma keilmuan
ke
yang holistik-integratiff dan dikemas
d
dalam
konsep “Rumah Ilmu”,
lmu”, maka konstruksi
konstruks epistemologi keilmuan
lmuan di
d UIN Raden
Fatah mengintegrasikan
kan secara simultan
s
dan holistikk empat metode, yaitu
ya
(1)
metode pemahaman teks (Bayani),
(
(2) metode empiris-ilmiah
ah (Tajribi),
(
(3)
metode rasional/logika
ka filosofis-logika
f
ilmiah (Burhani),
), dan (4) metode intuitif
(‘Irfani). Di “Rumah Ilmu”, empat metode ini adalah “dinding”” yang dibangun
setahap-demi setahap sebagai
sebaga penyangga, agar bangunan ilmu
lmu menjadi
menjad kokoh.

Gambar 2.3.
2. Rumah Ilmu UIN Raden Patah
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Skema perpaduan sebagaimana
sebaga
terlihat pada Gambar adalah agenda keilmuan
ke
yang paling
ng substantif
substant dalam prosesi perubahan IAIN
N Raden Fatah Palembang
menjadi UIN
N Raden Fatah Palembang. Tanpa agenda tersebut maka perubahan
status hanyalah sebuah formalitas
formal
atau retorika. Agenda keilmuan
lmuan inilah yang
akan menjadi distings
ngsi paling fundamental antara UIN
N Raden Fatah dengan
perguruan tinggi lainnya.
nnya.
6. Roda Ilmu
ntegrasi ilmu agama dan ilmu umum UIN
N Sunan Gunung Djati
Djat
Dalam upaya integras
Bandung, di bawah inni digambarkan dengan metafora RODA

Gambar 2.4. Roda Ilmu UIN Sunan Gunung Djati
Djat
Bagaimana ilustras
lustrasi filosofi RODA ini yang sekaligus
gus menandai
menanda adanya titiktitikk persentuhan, antara ilmu dan agama. Artinya, pada titik-titikk persentuhan itu,
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kita dapat membangun juga kemungkinan melakukan integrasi keduanya.
Bagaimana pula dengan pandangan mengenai ilmu. Dalam teori ilmu (theory of
knowledge), suatu pembagian yang amat populer untuk memahami ilmu adalah
pembagian menjadi bidang bahasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka
lokus pandangan keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang utuh itu
dibingkai dalam metafora sebuah roda. Roda adalah simbol dinamika dunia ilmu
yang memiliki daya berputar pada porosnya dan berjalan melewati relung
permukaan bumi. Roda adalah bagian yang esensial dari sebuah makna kekuatan
yang berfungsi penopang beban dari suatu kendaraan yang bergerak dinamis.
Fungsi roda dalam sebuah kendaraan ini diibaratkan fungsi UIN Bandung
pada masa mendatang yang mampu menjadi sarana dalam integrasi antara ilmu
dan agama dalam konstalasi perkembangan budaya, tradisi, teknologi dan
pembangunan bangsa sebagai tanggungjawab yang diembannya. Kekuatan roda
keilmuan UIN Bandung ini dapat memacu kreativitas untuk melihat kitab suci
sebagai sumber ilham keilmuan yang relevan dengan bidang kehidupan secara
dinamis. Karenanya, agar ilmu dan agama mampu selalu mentransendesi dirinya
dalam upaya memajukan keluhuran budaya, kelestarian tradisi, penguasaan
teknologi dan pembangunan bangsa seiring dengan perubahan global dalam
kerangka memenuhi kepentingan kognitif dan praktis dari keduanya.
Metafora roda sebagai komponen vital sebuah kendaraan melambangkan
kesatuan utuh dan unsur-unsur yang paralel saling menguatkan dan menserasikan.
Secara fisik sebuah roda adalah bagian as (poros), velg (dengan jari-jannya) dan
ban luar (ban karet). Tiga bagian ini bekerja simultan dalam kesatuan yang
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harmonis, yakni tata kerja roda. Fungsi roda sebagai penopang beban memiliki
cara kerja yang unik yang paralel saling menguatkan dan menserasikan. Ketika
roda itu berputar, maka komponen-komponen yang melekat padanya ikut bekerja
sesuai dengan fungsinya. Jika dihampiri ilustrasi itu antara ilmu dan agama
dengan berbagai cara pendekatan dan pandangan, tampak tidak saling menafikan,
melainkan bisa saling mengoreksi dan memperkaya.
7. Twin Tower
Desain menara kembar tersambung atau terpadu (integrated twin towers) di
dalam pengembangan keilmuan keIslaman multidisipliner di UIN Sunan Ampel
merupakan upaya membangun struktur keilmuan yang mana antara ilmu
keagamaan dan ilmu sosial / humaniora serta ilmu alam berkembang secara
memadai dan wajar. Kesemuanya memiliki kewibawaan yang sama, sehingga
antara satu dengan lainnya tidak saling merasa superior atau inferior. Ilmu
keIslaman berkembang dalam kapasitas dan kemungkinan perkembangannya,
demikian pula ilmu lainnya juga berkembang dalam rentangan dan kapasitasnya.
Ilmu keIslaman laksana sebuah menara yang satu dan ilmu lainnya seperti menara
yang satunya lagi. Keduanya bertemu dalam puncak yang saling menyapa, yang
dikenal dengan konsep ilmu keIslaman multidisipliner.
Hubungan keilmuan agama dan umum tidak saling mengintervensi, tetapi
saling melengkapi. Dengan demikian, tidak perlu upaya mengkaji secara khusus
keilmuan umum dengan pendekatan agama untuk dicari relevansinya dengan ajara
agama, tetapi cukup mengkomunikasikan di antara keduanya. Hal ini didasarkan
pada kondisi keilmuan umum yang sudah mapan. Di samping itu, segala ilmu itu
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pada hakikatnya
katnya netral dan Islami. Baik buruknya ilmu
lmu tergantung pada
pad
penggunaannya.
Desain integrated
ntegrated twin
tw towers dapat dilihat pada gambar berikut
kut

Gambar 2.5 Dialog
D
Ilmu pada Twin Tower
Struktur bangunan keilmuan
ke
tersebut di atas harus diletakkan
letakkan di
d atas fondasi
Al-Quran dan Al-Had
Hadits, sebab yang akan dibangun pada akhirnya
rnya adalah ilmu
sosial profetik, ilmu
lmu alam profetik,
profet
serta culture dan humaniora
human
profetik.
Mengikuti pandangan kaum ilmuwan
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bersifat trans-teoretik,
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gunakan utuk teori
teor tetapi
teori untuk kemungkinan
kemungk nan pengembangan masyarakat. Dengan demikian,
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setiap
teori yang dihasilkan
lkan oleh ilmuwan Islam hakikatnya
katnya adalah bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan
dupan masyarakat setahap lebih
leb baik.
Model integrated
ntegrated twin
tw towers pun juga bukan model yang sangat sempurna.
Kekuatan model ini adalah pada kemenyatuan pada puncaknya. Menara kembar
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yang kemudian dipersatukan melalui jembatan penyeberangan atau pendekatan
sehingga menghasilkan keilmuan yang bercorak khas. Masing-masing menara
memang merupakan bidang atau disiplin ilmu yang berbeda. Antara yang satu
dengan lainnya berada di ruangnya sendiri-sendiri. Hal itu tentu disebabkan oleh
masing-masing objek kajiannya yang berbeda. Objek ilmu alam tentu saja berbeda
dengan ilmu sosial. Demikian pula humaniora dan ilmu budaya.
Dalam konteks bidang ilmu yang berdiri sendiri tentunya harus ditempatkan
di dalam rumahnya sendiri-sendiri. Sehingga gambaran realitas empirisnya
menjadi sangat kuat. Kemudian, di antara menara tersebut disambungkan dengan
pendekatan atau bagan epistemologis yang saling mengaitkan dua bidang yang
berbeda tersebut. Jembatan pendekatan akan menghasilkan bidang ilmu yang
berciri khas. Inilah yang menjadi kekuatan dari integrated twin towers. Ia
merupakan gabungan dari dua bidang ilmu yang memang berbeda, tetapi
dipertemukan menjadi satu melalui pembuatan atau konstruksi epistemologis yang
memang disengaja untuk itu.
Di antara model realitas yang belum memberikan gambaran secara menyatu
adalah pada fondasi atau basis ontologis keilmuannya. Agar menjadi menyatu
basis ontologisnya atau sumber keilmuannya, maka dua tower ini juga harus
menyatu di pondasinya. Jadi, jika di bawah menyatu di dalam pondasinya, maka
di atas menyatu melalui jembatan yang menghubungkan di antara dua tower
dimaksud. Kemenyatuan antara bawah dan atas, antara pondasi dan puncak, antara
aspek ontologis dan epistemologis, akan menghasilkan ilmu keIslaman
multidispliner. Ilmu inilah nantinya yang akan membedakan antara universitas
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Islam dengan universitas umum dalam melihat realitas empiris di masyarakat.
Islamic studies multidisipliner merupakan puncak dari cita-cita mendirikan
institusi pendidikan Islam yang ideal.
Paradigma keilmuan integratif-interkonektif merupakan bangunan keilmuan
universal yang tidak memisahkan secara dikotomis antara wilayah keilmuan
agama dan keilmuan umum. Dalam bangunan keilmuan ini, ilmu pengetahuan
agama (Islam) tidak lagi terpisah secara dikotomis dengan ilmu pengetahuan
umum sebagaimana yang terjadi selama ini. Dalam format keilmuan yang terpadu,
orientasi ilmu pengetahuan yang ingin ditekankan merupakan perpaduan antara
ilmu-ilmu qauliyah/hadharah an-nash (ilmu yang bekaitan dengan teks
keagamaan) dengan ilmu-ilmu kauniyah ijtima’iyah / hadharah al-‘ilm (ilmu
kealaman dan kemasyarakatan) dan ilmu hadaharah al-falsafah (ilmu etika
kefilsafatan).
Ilmu-ilmu keIslaman yang mengandung nilai normatif-formalistik-doktrinal
disejajarkan dengan ilmu umum yang cenderung sosiologis-historis-empiris untuk
menghasilkan suatu bangunan keilmuan baru. Melalui gabungan kedua perspektif
ini, baik ilmu agama atau umum, tidak saling mensubordinasi tetapi berada dalam
suatu kesatuan atau kesejajaran yang seimbang.
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Gambar 2.6 Twin
Tw Tower UIN Sunan Ampel
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modernisasi di Barat, terbagi menjadi beberapa tanggapan; (1) Menolak, (2)
Mundur, (3) Sekularisme, (4) Modernisme Islam29.
Perbedaan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan non Islam
terletak pada. Pertama, Sistem Idiologi, idiologi Islam al Tauhid yang bersumber
dari al Qur’an dan Sunnah. Sedangkan idiologi non Islam bersumber dari
materialisme, komunisme, ateisme, sosialisme, kapitalisme, rasioalisme dan
sebagainya. Kedua, Sistem Nilai, sumber nilai Islam adalah al Qur’an dan
Sunnah. Sedangkan sumber nilai non Islam pada hasil pemikiran, hasil penelitian,
adat kebiasaan masyarakat dan budaya. Ketiga, Orentasi Pendidikan30, Pendidikan
Islam berorentasi pada duniawi dan ukhrawi. Pendidikan non Islam hanya
berorentasi pada duniawi saja.
Kajian model internalisasi nilai tauhid dalam materi sain (fakta, konsep, dan
hukum) diharapkan dapat meningkatkan kontribusi relatif pembelajaran sain
terhadap ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Internalisasi nilai tauhid pada
materi sain tidak akan mengurangi kadar keilmiahan sain itu sendiri. Bahkan,
kajian ini dapat meningkatkan kualitas materi sain. Sain sebagai sarana untuk
mengembangkan potensi kognitif, sain pun dapat menumbuhkan potensi nurani
(afektif)31.
Keselarasan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat merupakan tujuan
sistem pendidikan Islam. Segi-segi pendidikan Islam di atas pada satu prinsip: Al

29
30
31

Ruchman Basori, 2006, The Founding Father, Pesantren Modern Indonesia Jejak Langkah
K.H. A. Wahid Hasim, Penerbit Inceis, Banten, h.23-25
Ramayulis dan Samsul Nizar, 2011, Filsafat Pendidikan Islam; telaah sistem pendidikan dan
pemikiran para tokohnya, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta, h.90-91
Ayi Darmana, Internalisasi Nilai Tauhid Dalam Pembelajaran Sains, Jurnal MP Universitas
Negeri Medan –UNIMED Vol. XVII No. 1 2012/1433 h. 66-84

53

Qur’an dan pendidikan Islam mempelihara dan memperhatikan fitnah manusia,
pada Islam sengaja direncanakan oleh Allah intik selaras, relevan dan sesuai
dengan fitnah tersebut. Fitnah manusia itu selalu cendrung kepada Al-Haq atau
Al-Islam, maka pendidikan menurut al Qur’an adalah menuju terbentuknya
pribadi Muslim Paripurna. Fungsi pendidikan menurut al-Quran adalah: usaha dan
upaya manusiakan manusia32.
Proses pembentukan nilai dapat dicapai dengan berbagai bentuk pengalaman
afektif antara lain33:
1. Keteladanan.
2. Pengajaran.
3. Pengalaman khusus.
4. Hukuman dan ganjaran.
5. Situasi lingkungan yang kondusif.
6. Bimbingan.
Materi sain ini akan mampu menanamkan keyakinan tentang segala sesuatu
yang ada di alam. Segala sesuatu yang hakikatnya diciptakan Allah, Tuhan Yang
Maha Esa. Keyakinan ini dapat mendorong terhadap keyakinan tentang
ketundukan, karakteristik dan keteraturan dari benda-benda yang Allah ciptakan
(sunatullah), sehingga manusia dapat mempelajarinya. Semua ini akan
memungkinkan tumbuhnya sikap positif, kagum akan kebesaran, kekuasaan dan
kasih sayang Allah, menjadi motivasi untuk bersyukur, meningkatkan keimanan
dan ketaqwaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Internalisasi nilai tauhid pada
32
33

Ali Khil Abu Al-Ainain, 1980, Filsafatul at Tarbiatul Islamiyatul Fi Al-Qurannul Karim, Darr
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materi sain dapat dilakukan melalui pengungkapan nilai/hikmah/makna/hakikat
dari materi sain tersebut berdasarkan sudut pandang Islam34.
Al Qur’an dalam mengemas konsep dasar tentang pendidikan setidaknya
dibedakan atas dua landasan yaitu pandangan al Qur’an tentang manusia itu
sendiri dan bagaimana cara Allah dan Rasul-Nya menjelaskan tentang
pendidikan35.
Ideologi menjadi sesuatu yang penting di dalam pendidikan Islam, sebagai
alat bantu untuk memahami pendidikan Islam itu sendiri. Tanpa memahami
ideologi Islam, tidak mungkin dapat memahami pendidikan Islam. Dalam
memahami ideologi Islam harus merujuk pada kedua sumber; al-Kitab dan assunnah. Ideologi Islam dijadikan belief system oleh pendidikan Islam, sehingga
menjadi acuan bagi seluruh pelaksanaan pendidikan Islam36.
Secara perorangan maupun berkelompok, manusia akan “belajar” dan
mencari “cahaya” atau penerangan melalui proses pembimbingan dan pembinaan
yang kemudian kita namakan proses pendidikan. Untuk “membantu” manusia
dalam misi pencariannya, Allah SWT menganugrahkan sejumlah potensi yang
terdiri atas unsur fisik (badaniah) dan ruh yang bersifat latifah kelembutan-ilahi
(latifah rabbaniyah). Dalam sejumlah referensi latifah setidaknya dapat dipelajari
pada tiga istilah yaitu37:
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1. Qalb (hati) berada pada hati badaniah merupakan tempat pengetahuan, emosi
dan keinginan nafsu manusia akan diterima (disetujui) oleh hati jika bersifat
murni (shadiqah) tetapi jika emosi dan keinginan itu bersifat palsu (kadzibah)
maka akan ditolak oleh hati.
2. Nafs (nafsu) merupakan gairah dan hasrat duniawi yang bertanggung jawab
atas gejala-gejala jahat di dalam pribadi orang dan karena itu tindakannya
harus di bawah pengontrolan dari “kecerdasan” hati hingga diharapkan untuk
ditundukkan menjadi nafsu yang tenteram, dan
3. Aql (akal pikiran) yaitu bagian yang merasakan pengetahuan. Dalam pencarian
kebenaran, akal pikiran mencerna hal-hal yang masuk dari dunia luar dan
melanjutkan hasilnya kepada “hati”. Selain akal pikiran, badan (melalui alat
inderawi) juga meneruskan segala pengalamannya kepada “hati”. Hati yang
didukung oleh akal pikiran dan inderawi badaniah memungkin untuk memiliki
penglihatan (bashirah) yang disebut penglihatan hati.
Dalam al Quran, Allah memberikan isyarat bahwa proses pendidikan terdiri
atas tiga pendekatan: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf
seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada
mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah
(QS: Al-Jumu’ah, 2)”. Ayat di atas dapat dimaknai bahwa:
1. Membacakan ayat-ayat-Nya (tilawah) kepada ummat manusia adalah
menyampaikan pengetahuan tentang hukum-hukum Allah baik yang tersurat
(al Quran) maupun ayat-ayat qauniyah (ayat-ayat Allah dalam sistem
kehidupan alam semesta baik mikro maupun makro kosmos).
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2. Mensucikan (tazkiyah), artinya membimbing dan mengajari ummat manusia
untuk dapat membersihkan diri dari syirik kepada Allah, penyakit-penyakit
hati, menjauhi perbuatan dosa, keji, dan munkar; dan
3. Mengajarkan Kitab serta Hikmah yang dapat dimaknai sebagai upaya
memperhiasi akhlak manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak Qur’ani
(Hikmah).
Pribadi yang dihasilkannya adalah akhlak Rasulullah SAW yang ashshadiqu’l-amin (yang jujur, yang dapat dipercaya), cerdas, tabligh, dan amanah.
“Dalam diri Rasulullah SAW terkandung suri tauladan yang baik38; dalam
ketegaran dan keteguhan hatinya, maupun kesabaran dalam perjuangannya.
Rasulullah SAW membimbing para sahabat dalam rangka mendidik anak-anak
mereka secara praktis: “Didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara: cinta
kepada nabimu dan keluarganya dan tilawah Al-Quran (hadits riwayat At
Thobrani)”.
Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda: “Perintahkan
kepada anak-anakmu dengan mengerjakan shalat ketika mereka usia 7 tahun, dan
pukullah mereka bila meninggalkan (shalat) sedang mereka sudah berusia 10
tahun dan pisahlah di antara mereka dari tempat tidurnya (hadits riwayat
Dailami)”. Berdasarkan hadits tersebut terkandung seluruh pendekatan (metode)
pendidikan secara terintegrasi.
Al Qur’an pada sejumlah tempat mengisyaratkan pula: “Dan hendaklah takut
kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka

38
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anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar (QS: Annisa, 9)”39.
Berdasarkan ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa;
1. Ummat Islam, wajib melakukan proses kaderisasi kepada generasi muda,
2. Generasi muda Islam yang dibentuk, hendaknya generasi muda yang unggul
dan kompetitif, melalui suatu
3. Sistem pendidikan dan pembelajaran yang benar (qoulan syadida).
“There is only one genuine revealed religion, and its name is given as
Islam, and the people who follow this religion are praised by God as the best
among mankind… Islam, then, is not merely a verbal noun signifying
‘submission’; it is also the name of particular religion descriptive of true
submission, as well as the definition of religion: submission to God.”40 (Prof.
Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas)
Sebelum membahas tentang makna dan tujuan Pendidikan Islam, maka, yang
terpenting – di samping memahami apa itu pendidikan – juga memahami apa itu
“Islam”. Pemahaman akan konsep Islam yang benar sangat diperlukan, sebelum
merumuskan apa itu “Pendidikan Islam”. Sebab, sejumlah cendekiawan pernah
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mengemukakan gagasan tentang konsep Islam sebagai makna “generik”. Bahwa,
Islam harus dipahami dalam makna bahasa, yakni sikap tunduk dan patuh. Siapa
pun yang tunduk dan patuh, dapat disebut Muslim, meskipun secara formal dia
bukan beragama Islam. Kata, aslama-yuslimu, Islaman, memang bermakna
“tunduk dan patuh”41.
Ad-Dinul Islam juga menjadi landasan tegaknya sebuah peradaban, yang juga
bernama “Peradaban Islam”. Peradaban ini dibangun di atas satu pandangan
bahwa Islam ad-Din yang merupakan satu-satunya agama wahyu. Inilah salah satu
unsur dalam Islamic worldview (pandangan alam Islam) yang sangat mendasar42.
Pandangan agama Islam terbentuk dari serangkaian pemahaman tentang
konsep-konsep pokok dalam Islam, seperti

konsep Tuhan, konsep kenabian,

konsep agama, konsep wahyu, konsep manusia, konsep alam, dan konsep ilmu.
Seluruh elemen itu terkait satu dengan lainnya, dan konsep Tuhan menjadi
landasan bagi konsep-konsep lainnya.
Rangkaian kata “pendidikan Islam” bisa dipahami dalam arti berbeda-beda,
antara lain: (1) pendidikan (menurut) Islam, (2) pendidikan (dalam) Islam, dan (3)
pendidikan (agama) Islam43.

Istilah pertama, pendidikan (menurut) Islam,

berdasarkan sudut pandang bahwa Islam adalah ajaran tentang nilai-nilai dan
norma-norma kehidupan yang ideal, yang bersumber dari Al Qur’an dan as-sunah.
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Dengan demikian, pembahasan mengenai pendidikan (menurut) Islam lebih
bersifat filosofis.
Istilah kedua, pendidikan (dalam) Islam, berdasar atas perspektif bahwa Islam
adalah ajaran-ajaran, sistem budaya dan peradaban yang tumbuh dan berkembang
sepanjang perjalanan sejarah umat Islam, sejak zaman Nabi Muhammad SAW.
sampai masa sekarang. Dengan demikian, pendidikan (dalam) Islam ini dapat
dipahami sebagai proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan di kalangan
umat Islam,

yang berlangsung secara berkesinambungan dari generasi ke

generasi sepanjang sejarah Islam. Dengan demikian, pendidikan (dalam) Islam
lebih bersifat historis atau disebut sejarah pendidikan Islam.
Sedangkan istilah ketiga, pendidikan (agama) Islam, muncul dari pandangan
bahwa Islam adalah nama bagi agama yang menjadi panutan dan pandangan
hidup umat Islam. Agama Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai ajaran yang
berasal dari Allah, yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar menuju
kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Pendidikan (agama) Islam
dalam hal ini bisa dipahami sebagai proses dan upaya serta cara transformasi
ajaran-ajaran Islam tersebut, agar menjadi rujukan dan pandangan hidup bagi
umat Islam. Dengan demikian, pendidikan (agama) Islam lebih menekankan pada
teori pendidikan Islam.
Pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman dapat mencakup dua pengertian
besar. Pertama, pendidikan Islam dalam pengertian praktis, yaitu pendidikan yang
dilaksanakan di dunia Islam seperti yang diselenggarakan di Pakistan, Mesir,
Sudan, Saudi, Iran, Turki, Maroko, dan sebagainya, mulai dari pendidikan dasar
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sampai perguruan tinggi. Kedua, pendidikan tinggi Islam yang disebut dengan
intelektualisme Islam. Lebih dari itu, pendidikan Islam menurut Rahman dapat
juga dipahami sebagai proses untuk menghasilkan manusia (ilmuwan) integratif,
yang padanya terkumpul sifat-sifat seperti kritis, kreatif, dinamis, inovatif,
progresif, adil, jujur dan sebagainya44.
Sedangkan pendidikan Islam menurut Syeh Muhammad Naquib al-Attas
diistilahkan dengan ta’dib yang mengandung arti ilmu pengetahuan, pengajaran
dan pengasuhan yang mencakup beberapa aspek yang saling terkait seperti ilmu,
keadilan, kebijakan, amal, kebenaran, nalar, jiwa, hati, pikiran, derajat dan adab.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan
yang berdasarkan Islam. Oleh sebab itu, pendidikan Islam harus bersumber
kepada al Qur’an dan Hadits Nabi45.
Dari segi pandang masyarakat, ditekankan pada kemampuan manusia
memperoleh pengetahuan dengan mencarinya pada alam di luar manusia.
Pendidikan dalam pandangan ini berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua
kepada generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. Dengan kata
lain masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang disalurkan pada generasi agar
identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Nilai-nilai ini bermacam-macam
baik berupa intelektual, seni, politik, ekonomi dan lain-lain.
Sedangkan dari segi pandang individu beranggapan bahwa manusia di atas
dunia ini mempunyai sejumlah atau seberkas kemampuan yang sifatnya umum.
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Dalam pengertian ini pendidikan didefinisikan sebagai proses untuk menemukan
dan mengembangkan kemampuan-kemampuan ini. Jadi pendidikan ini berarti
proses menampakkan (manifest) yang tersembunyi (latent) pada anak46.
Pandangan al Qur’an tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsipprinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad
SAW. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah
menciptakan manusia dari 'alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah.
Yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak
diketahuinya47. Iqra' terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari
menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami,
meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak48.
Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena AlQuran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bismi
Rabbik, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra' berarti bacalah, telitilah,
dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah,
maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak. Jadi, objek perintah iqra'
mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya.
Semua persoalan ilmu pengetahuan yang telah mantap dan meyakinkan,
merupakan perwujudan atau manifestasi dari pemikiran yang sungguh-sungguh
dan mendalam yang dianjurkan oleh al Qur’an, tidak ada sedikit pun yang
bertentangan dengannya. Ilmu pengetahuan yang telah maju dan telah banyak pula
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masalah-masalahnya yang muncul, meskipun demikian, apa yang telah tetap dan
mantap daripadanya tidaklah bertentangan sedikit pun dengan salah satu dari ayatayat al Qur’an.
Memang pada prinsipnya al Qur’an merupakan informasi ilmiah yang banyak
memperhatikan ilustrasi-ilustrasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang
sedikit demi sedikit dan setahap demi setahap dapat terungkap rahasianya melalui
penelitian yang mendalam dan penyelidikan yang serius, baik di laboratoriumlaboratorium, di daratan, di lautan maupun di angkasa raya. Padahal kita
mengetahui bahwa al Qur’an diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang masih
primitif yang kebanyakan dari mereka buta huruf. Sehingga keberadaan ilmu
pengetahuan pada waktu itu masih belum dapat menjamin terbongkarnya
informasi-informasi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai fakta-fakta di dalam
mengungkapkan ilustrasi-ilustrasi ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam al
Qur’an al-Karim. Dimana al Qur’an hanya menyajikan garis besarnya saja, dan
akal diperintah untuk mencari perinciannya dengan memperhatikan rumus, isyarat
atau contoh-contoh yang ada, khususnya dalam hal ini mengenai sain.49
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-‘Ankabût [29] ayat 43.
*+

ִ
'

$

ִ

% &'%#)
#
"
!
023 #,-.☺
ִ% !
Yang artinya dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia;
dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.
Al Qur’an sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, adalah merupakan
peletak dasar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Al Qur’an
49
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merupakan sumber ilmu pengetahuan yang utama, dan ia telah banyak
memberikan informasi, di samping sebagai petunjuk kepada manusia cara
memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dipahami secara lafzhi dari beberapa
ayat yang mengisyaratkan agar al Qur’an dijadikan sebagai sumber ilmu.50 Ayatayat

tersebut

selalu

memakai

kata-kata

seperti

ya’qilûn,

yudabbirûn,

yatafakkarûn, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika al Qur’an mengisyaratkan
untuk menjadikan alam semesta, diri manusia maupun sejarah, dipakai kata-kata
seperti yanzhuru, yafqahu, yatadzakkaru, dan sebagainya. Di samping itu, cara
memperoleh pengetahuan al Qur’an juga dapat dipahami melalui konteks ayatnya.
Petunjuk-petunjuk al Qur’an tentang pengetahuan/kebenaran pada dasarnya
ada tiga, yaitu melalui pengetahuan indera, pengetahuan akan dan melalui
pengetahuan wahyu atau ilham. Pendapat lain menyatakan bahwa pengetahuan/
kebenaran itu diperoleh melalui pengetahuan sensual, pengetahuan logis, teoritis,
pengetahuan etik, dan pengetahuan transendental. Dalam pembagian pertama
pengetahuan logis dan etik itu tercakup dalam pengetahuan akal.51
Dalam al Qur’an ada beberapa ayat yang menyuruh manusia untuk
mempergunakan indera-inderanya dalam mencari ilmu/pengetahuan. Pengetahuan
indera ini diperoleh melalui proses penginderaan, yaitu dimulai dengan adanya
pemantulan obyek yang disentuh oleh manusia yang berada di luar dirinya yang
kemudian ditangkap indera tertentu, sehingga terjadilah penyerapan yang
memantulkan gambaran obyek itu secara menyeluruh. Kemudian obyek beserta
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gejala dunia dipantulkan secara khusus. Proses inilah yang menimbulkan abstraksi
terhadap obyek yang diamati52.
Manusia pada awal mula kelahirannya tidak tahu apa-apa, walaupun ia
dibekali dengan alat-alat persiapan yang memungkinkan dia tahu (QS. al-Nahl
[16]: 78).
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Artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan
dan hati, agar kamu bersyukur.
Alat-alat tersebut adalah pendengaran, penglihatan dan akal; dimana dengan
alat-alat ini manusia dapat memperoleh pengetahuan, dapat mengamati seluk
beluk alam semesta, sehingga pada akhirnya ia mengetahui rahasia-rahasia alam
dan memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah, sebagai rasa syukur atas
pemberian-Nya yang begitu banyak. Oleh karena itu, siapa saja yang tidak
mendayagunakan alat-alat pemberian Allah SWT. itu, berarti ia telah melepaskan
diri dari sifat-sifat kemanusiaannya. Mereka tidak berbeda dengan binatang,
karena mereka tidak memiliki pengetahuan sebagai benteng kepribadiannya, dan
bahkan mereka lebih sesat lagi. Sebagaimana dalam surat al-A’râf [7] ayat 179.
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Artinya dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam)
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai
mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan
Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka
lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.
Terlepas, dari kelemahan-kelemahan yang ada yang dimiliki oleh indera telah
diakui bahwa indera merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperoleh
pengetahuan yang handal. Sehingga pancaindera merupakan kunci-kunci dari
ilmu. Dengan indera-indera yang dimiliki manusia ini, observasi dan eksperimen
dapat dilaksanakan. Di dalam al Qur’an terdapat metodologi pengetahuan yang
memperkuat adanya pengetahuan indera ini. Term-term tersebut antara lain: kallâ
(menimbang), qadara (ukuran/ketentuan), qaddara (mengukur/menentukan),
wazana (menimbang), thaffafa (mengurangi timbangan), istawfa (minta dikurangi
timbangannya), mikyal (timbangan), miqdar (alat pengukur/penentu), dan lainlain. Term-term tersebut pada intinya menunjukkan bahwa pengetahuan itu dapat
diperoleh melalui observasi terhadap gejala sesuatu yang merupakan dasar dari
pemikiran, penalaran, perhitungan, pengukuran, dan perenungan.
Di atas pengetahuan indera ini masih ada pengetahuan yang lebih tinggi yaitu
pengetahuan akal. Pengetahuan ini dapat dipahami dari term-term yang ada dalam
Al Qur’an, yaitu: tafakkur (merenungkan), ta’aqqul (memikirkan), tafaqquh
(memahami), dan tadzakkur (mengambil pelajaran); dimana term-term ini
diungkapkan dala bentuk kata kerja (fi’il). Hal ini menunjukkan bahwa term-term
ini merupakan dasar metodologi yang perlu dan bisa dikembangkan. Selain itu,
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pengetahuan wahyu/ilham juga merupakan cara memperoleh pengetahuan/
kebenaran. Pengetahuan ini merupakan pengetahua ayng langsung diberikan oleh
Allah SWT. kepada hamba-Nya yang dikehendaki, tanpa adanya proses berpikir
dan pengamatan empiris. Term-term yang digunakan dalam pengetahuan ini
adalah seperti ‘allamahu (Dia mengajarinya) atau ‘allamanahu (Kami telah
mengajarinya)53.
Al Qur’an (dalam kaitannya dengan akal manusia) mengarahkan manusia
untuk mempergunakan akal pikirannya dalam seluruh sikap, gerak dan tindak. Ia
menyuruh manusia untuk mempergunakan akal pikirannya dalam mengamati dan
meneliti alam semesta ini. Dimana alam semesta ini merupakan laboratorium
yang maha lengkap, yang telah dirancang, dicipta dan dipelihara oleh Allah
SWT., Dzat Yang Maha Pencipta.
Begitu pentingnya eksistensi akal, sampai-sampai di dalam al Qur’an terdapat
lebih dari 30 ayat yang menyatakan tentang akal (al-‘aql), yaitu afalâ ta’qilûn
(tidakkah kamu pikirkan) sebanyak 15 ayat, la’allakum ta’qilûn (supaya kamu
berpikir) sebanyak 8 ayat, la ya’qilûn (tidak mereka pikirkan) sebanyak 7 ayat,
dan inkuntum ta’qilûn (jika sekiranya kamu pikirkan). Suruhan untuk berpikir itu
tidak hanya terbatas pada kata ‘aql atau ‘aqala, tetapi juga pada kata-kata:
dabbara (merenungkan) yang dalam al Qur’an diulang sebanyak 8 kali, seperti
dalam surat Muhammad [47] ayat 24; faqiha (mengerti) diulang sebanyak 20
kali, seperti dalam surat al-A’râf [7] ayat 179; nazhara (melihat dalam arti
merenungkan) diulang sebanyak 30 kali, seperti dalam surat Qâf [50] ayat 6; dan
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tafakkara (berpikir) diulang sebanyak 16 kali, seperti dalam surat al-Baqarah [2]
ayat 219.54
Dalam banyak ayat, al Qur’an mengajak manusia untuk memikirkan dan
merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. yang ada di langit, bintangbintang yang bercahaya, susunannya yang menakjubkan dan peredarannya yang
mapan. Ia juga mengajak untuk memikirkan dan merenungkan penciptaan bumi,
laut, gunung-gunung, lembah, keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam perut
bumi, pergantian malam dan siang serta pergantiannya musim. Ia mengajak
manusia untuk memikirkan keajaiban penciptaan tumbuh-tumbuhan, binatangbinatang, sistem perkembangannya dan keadaan lingkunganya. Ia mengajak untuk
memikirkan

penciptaan

manusia

sendiri,

rahasia-rahasia

(keistimewaan-

keistimewaan) yang ada pada dirinya, untuk memikirkan alam batinnya dan
hubungannya dengan Allah.
Al Qur’an juga mengajak untuk mengadakan perjalanan di dunia, memikirkan
peninggalan-peninggalan orang-orang atau umat terdahulu serta meneliti keadaan
bangsa-bangsa, kelompok-kelompok manusia, kisah-kisah, sejarah dan pelajaranpelajaran yang dapat diambil dari mereka. Secara khusus, al Qur’an mengajak
manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu kealaman, matematika, filsafat, sastra dan
semua ilmu pengetahuan yang dapat dicapai oleh pemikiran manusia. Al Qur’an
menganjurkan manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu itu adalah semata-mata
untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di
akhirat. Al Qur’an sebagai kitab yang mendorong manusia untuk mempelajari
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berbagai ilmu, mengajarkan suatu konsep yang utuh tentang ilmu ke-Tuhanan,
prinsip-prinsip umum akhlak dan hukum Islam55.
Tuntutan agama Islam sejak awal penyebarannya di dunia ini juga mengajak
dan mendorong umat manusia agar bekerja keras mencari kesejahteraan hidup di
dunia dan di akhirat secara simultan56. Antara etos kerja keras untuk duniawi dan
ukhrawi itu tidak boleh dipisahkan, hanya memilih atau mencari salah satu saja,
melainkan etos kerja itu harus terintegrasi, yang satu sama lain saling berkaitan
secara kontinu, termasuk dalam hal ini etos ilmiah yang mendorong ke arah
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al Qur’an pun juga memberikan
motivasi atas etos ilmiah dan kerja keras itu57.
Ilmu pengetahuan dalam perspektif al Qur’an atau hakikat-hakikat ilmiah
yang disinggung al Qur’an dikemukakan dalam redaksi yang singkat dan sarat
makna, sekaligus tidak terlepas dari ciri umum redaksinya yakni memuaskan
orang umum dan para pemikir. Orang umum (awam) memahami redaksi tersebut
ala kadarnya (sesuai kemampuannya), sedangkan para pemikir melalui pemikiran,
renungan dan analisis mendapatkan makna-makna yang tidak terjangkau oleh
orang umum itu.58
Untuk menunjukkan dan membuktikan kebenaran keterangan di atas, maka
akan diuraikan beberapa ayat yang menunjukkan atau mengandung ilmu atau
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informasi-informasi ilmiah, dimana setelah dikoreksi dan dipikirkan secara serius
serta diadakan penelitian secara mendalam ilustrasi-ilustrasi atau isyarat-isyarat
ilmiah itu akan terungkap dan terbongkar rahasia-rahasianya (dan memang pada
dewasa ini rahasia-rahasia tersebut sudah banyak yang terbongkar). Ayat-ayat
tersebut adalah sebagai berikut59:
Al Qur’an mengisyaratkan bahwa langit dan bumi yang diciptakan Allah
SWT. ini pada mulanya merupakan gumpalan60. Dalam al Qur’an dan Tafsirnya
disebutkan bahwa langit dan bumi itu dahulunya adalah satu benda, kemudian
Allah memecahnya (memisahkannya), dan masing-masing berjalan menurut garis
edar tertentu dan melakukan fungsinya baik dan tertib. Dalam ayat ini Allah juga
menjelaskan bahwa segala sesuatu itu dijadikan dari air, dihidupkan dengan
bantuan air, sehingga ia merupakan unsur yang paling penting bagi kehidupan
makhluk61.
Al Qur’an tidak menyebutkan atau menjelaskan bagaimana terjadinya
pemisahan itu, namun apa yang dikemukakan di atas tentang keterpaduan alam
semesta kemudian dipisahkan itu dibenarkan oleh observasi para ilmuwan.
Observasi Edwin P. Hubble (1889-1953) melalui teropong bintang raksasa pada
tahun 1929 menunjukkan adanya pemuaian alam semesta. Ini berarti alam
semesta berekspansi (sesuai dengan surat al-Dzariyat [51]: 47), bukan statis
seperti yang diduga oleh Einstein (1879-1955). Ekspansi itu, menurut fisikawan
Rusia George Gamow (1904-1968), melahirkan sekitar seratus miliar galaksi yang
59
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masing-masing rata-rata memiliki 100 miliar bintang. Tetapi sebelumnya, bila
ditarik ke belakang kesemuanya merupakan satu gumpalan yang terdiri dari
neutron. Gumpalan itulah yang kemudian meledak dan yang dikenal dengan
istilah Big Bang.62
Dalam ayat yang lain, juga dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dalam
bentuk yang indah, dimana hal ini menunjukkan keagungan kekuasaan-Nya,
langit itu Dia angkat dengan kekuatan-Nya, sehingga seolah-olah seperti atap
yang tinggi dan kokoh (QS. al-Dzâriyât [51]: 47). Dia-lah yang menciptakan
tujuh petala langit dan tujuh lapis bumi, dimana semua perintah, kudrat dan
iradah-Nya berlaku bagi seluruh makhluk, dan Allah Maha Luas Ilmu-Nya,
meliputi segala sesuatu, tiada yang tersembunyi bagi Allah bagaimanapun
kecilnya (QS. al-Thalâq [65]: 12). Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala
sesuatu yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Yang dimaksud dengan
enam masa dalam ayat ini, bukanlah hari (masa) yang dikenal seperti sekarang ini,
tetapi masa (hari) itu adalah hari sebelum adanya langit dan bumi (QS. al-Sajdah
[32]: 4).
Selanjutnya, hari (masa) tersebut disesuaikan menurut perhitungan Allah
SWT., sebab satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun hari perhitungan
manusia, penciptaan langit dan bumi serta isinya itu merupakan ujian bagi
manusia, apakah semua itu dimanfaatkan sesuai dengan bimbingan-Nya untuk
kebahagiaan dunia dan akhirat atau tidak (QS. Hûd [11]: 7).63
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C. Metode Pembelajaran dalam Prespektif Islam
Ada beberapa macam metode pembelajaran yang mana metode ini akan
dilengkapi hadits-hadits sehingga dari penjelasan hadits tersebut mengandung
aspek dalam dunia pendidikan. Diantaranya ialah: metode ceramah, metode
diskusi, metode eksperimen, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode
pujian, metode pemberian hukuman dan lain sebagainya.
Metode ceramah adalah cara menyampaikan suatu pelajaran tertentu dengan
jalan penuturan secara lisan kepada anak didik atau khalayak ramai. Metode
ceramah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika turun wahyu yang
memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan, seperti hadits berikut:
`ْ ﺑteَ ْu َْ` ُﻣo ،fpَ oُ `ْ ﺑs
َ َ _ ،ب
ِ ِq Vpَ q ْاTِ Zْ oَ `َْ o ،ٌfmْ fِ nَ VَWَX Tَ Uَ ،لV
ِ ْfUَ `ْﺑfِْ \َ َو ُزھTٌ \ْ dِ eَ `ْ ﺑYَZ\ْ َ]ُ_ VَWَX Tَ Uَ
ْ َq َ}~ْ َأVpَ ﱠq ،لV
َ
ْ ُل ﷲuُeرVَ
َ o َد،(125:اءfd…qﺑِ ْ\`َ " )اfَ _ْ َƒَ ْاsَ~ fَْ \…َِ o " َوأَ ْ~ ِ‚رYِ َmَƒ ھَ ِ‚ ِه ا€
َ َ_ َةfَْ mfَُ  ھzْ ِ َْ` أَﺑo ،Ywَ xْ ط
.رV
َ َ’َŽ .  َو‘َ •ﱡŒ ﱡdَ Žَ ،ْ اuُdpَ َ] ْnVَŽ ،V ِْ•\ﱠmfَ ُ_ Œَ َxeَ َ ْ\ ِ‹ َوxoَ ُ ﷲtﱠxŠ
َ
ِ ﱠWq ِﻣ`َ اŒْ —ُ •ِ ُ˜~ْ َ أَ ْ~’ِ ُ‚وا أ، ُْ–َ يq `ْ ِ“ْ ﺑdَ ”َ zْ Wِ َﺑVَm" ،لV
َ pُ q ْاTُ Zْ oَ zْ ِWَﺑVَm .رV
 اُ ْ~’ِ ُ‚وا، ْ“ِxš
ِ  ھzْ ِWَﺑVَm .رV
ِ dَ ”َ `ْ ْة ﺑfَ  ُﻣzْ ِWَﺑVَm
ِ ﱠWq ِﻣ`َ اŒْ —ُ •ِ ُ˜~ْ َ أَ ْ~’ِ ُ‚وا أ،Œَ ™Vَ
ِ ﱠWq ِﻣ`َ اŒْ —ُ •ِ َ˜~ْ َ أَ ْ~’ِ ُ‚واا،“
Vَ¢ُxِ ﺑVeَ Vpً Uِ  َرŒْ —ُ َq  أَ ﱠنfَْ \Ÿَ .Vَž\ْ ™َ ِ ِﻣ`َ ﷲŒْ —ُ َq َsَx َ• أَ ْﻣzْ ِ~ﱢœَŽ ،رV
ِ •ِ ُ˜~ْ َ أَ ْ~’ِ ِ‚يْ أ،ُYpَ  ِطVَŽ Vَm .رV
ِ ﱠWq ِﻣ`َ اs
ِ ﱠWq ِﻣ`َ اŒْ —ُ •ِ ُ˜~ْ َأ
(Œx• " )رواه ﻣ.Vَ¢ِq £َ ِZِﺑ
Artinya:
Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id dan Zuhair ibn Harb, berkata,
“Menceritakan kepada kami Jarir, dari ‘Abdul Malik ibn ‘Umair, dari Musa ibn
Thalhah, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Tatkala diturunkan ayat ini: “Dan
peringatkanlah para kerabatmu yang terdekat(Q.S. Al-Syu’ara:125), maka
Rasulullah SAW memanggil orang-orang Quraisy. Setelah meraka berkumpul,
Rasulullah SAW berbicara secara umum dan khusus. Beliau bersabda, “Wahai
Bani Ka’ab ibn Luaiy, selamatkanlah diri kalian dari neraka! Wahai Bani ‘Abdi
Syams, selamatkanlah diri kalian dari neraka! Wahai Bani ‘Abdi Manaf,
selamatkanlah diri kalian dari neraka! Wahai Bani Hasyim, selamatkanlah diri
kalian dari neraka!, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka! Karena
aku tidak kuasa menolak sedikitpun siksaan Allah terhadap kalian. Aku hanya
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punya hubungan kekeluargaan dengan kalian yang akan aku sambung dengan
sungguh-sungguh”. (H.R. Muslim )
Hadits diatas diriwayatkan oleh tujuh orang perawi, adapun urutan perawi
tersebut adalah sebagai berikut: periwayat ke-1 (sanad 6) adalah Abu Hurairah,
periwayat ke-2 (sanad 5) adalah Musa ibn Thalhah, periwayat ke-3 (sanad 4)
adalah Abdul Malik ibn Umar, periwayat ke-4 (sanad 3) adalah Jarir, periwayat
ke-5 (sanad 2) adalah Zuhair ibn Harb, periwayat ke-6 (sanad 1) adalah Qutaibah
ibn Sa’id, dan periwayat ke-7 adalah Muslim yang juga berkedudukan sebagai
Mukharij.
Hadits tersebut menjelaskan bahwa menyampaikan suatu wahyu, atau
mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran yang telah ditentukan, bahkan
memberi peringatan kepada siapapun dapat menggunakan metode ceramah.
Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berbicara secara umum dan khusus
dihadapan orang-orang Quraisy dengan tujuan mengajak orang-orang Quraisy dan
lainnya untuk menyelamatkan diri dari neraka dengan usahanya sendiri, karena
Rasulullah tidak kuasa menolak sedikitpun siksaan Allah terhadap umatnya.
Menyampaikan ilmu kepada orang lain salah satu penyampaiaannya adalah
dengan metode ceramah. Dengan metode ceramah, murid atau orang yang
menerima ilmu itu, akan lebih merespon dengan mendengarkan apa yang seorang
guru bicarakan dalam ceramahnya. Dalam penyampaiannya, hendaklah seorang
guru untuk mengemas materi yang ia akan sampaikan dengan tata bahasa yang
baik dan mudah diterima oleh murid.
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Kata diskusi berasal dari bahasa latin yaitu “discussus” yang berarti “to
examine”, “investigate” (memeriksa, menyelidiki). Sehingga metode diskusi
merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah
yang mungkin menyangkut kepentingan bersama, dengan jalan musyawarah
untuk mufakat. Memperluas pengetahuan dan cakrawalah pemikiran. Adapun
salah satu hadits yang berkaitan dengan metode diskusi tersebut yaitu:

zِ َْ` أَﺑo ‹ِ \ِ َْ` أَﺑo  ِء£َ dَ q َْ` ْاo fٍ َ˜dْ nَ ُ`ْ اﺑuَُ \ ُ¦ َوھdِ pَ eْ ِ إVَWَXT ﱠUَ •Vَ َ_ fٍ ْ¥ُU ُ`ْ ﺑzِ ﱡxoَ  َوTٍ \dِ eَ ُ`ُْ ﺑYَZ\ْ َ]ُ_ VَWَXT ﱠUَ
 ﱠtﱠxŠ
 َل ﱠuُeةَ أَ ﱠن َرfَْ mfَُ ھ
 َعVَ]َ‹ُ َو َ• َﻣq Œَ َ َﻣ ْ` َ• ِدرْ ھVَW\ِŽ ُ©ِx˜ْ pُ qا ْاuُqVَ_ ُ©ِx˜ْ pُ q ْاVرُونَ َﻣTْ َ¨َ َل أVَ_ Œَ ﱠxeَ َ ْ\ ِ‹ َوxoَ ُﷲ
َ ِﷲ
ل ھَ َ‚اV
َ  ھَ َ‚ا َو_َ َ‚فَ ھَ َ‚ا َوأَ َ” َ¦ َﻣŒَ َ]™َ Tْ َ_ zِ¨ْ«َm ٍة َوV”َ َم َوزVٍ َ\Š
َ ِ ﺑYِ  َﻣVَ\ِ’qْ َم ْاuَm zِ¨ْ«َm zِ]© ِﻣ ْ` أُ ﱠﻣ
َ ِx˜ْ pُ qل إِ ﱠن ْاV
َ َ’َŽ
ِ  ٍة َو£َ ْ َ\ِWَŽ  ِ ْنœَŽ ‹ِ ِ¨VَW•َ Uَ `ْ ¨ِ ِ‹ َوھَ َ‚ا ِﻣVَW•َ Uَ `ْ  ھَ َ‚ا ِﻣtš
َ dْ ُ\َŽ ب ھَ َ‚ا
‹ِ \ْ َxoَ V َﻣt°
َ ’ْ ُm  َْ¦ أَ ْنZَ_ ُ‹ُ¨VَW•َ Uَ €
َ fَ ¯
َ َ َد َم ھَ َ‚ا َوsَ˜eَ َو
ْ Uَ fِ ُšَŽ Œْ ُھVَmVš
َ َ‘ `ْ أُ ِ‘ َ‚ ِﻣ
(Œx•) رواه ﻣ.رV
ِ ﱠWq اzِŽ  َحfِ ُ طŒُ ﱠX ‹ِ \ْ َxoَ €
Artinya:
Hadits Qutaibah ibn Sâ’id dan Ali ibn Hujr, katanya Hadits Ismail dan dia
ibnu Ja’far dari ‘Alâ’ dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. bahwasanya
Rasulullah saw. bersabda: Tahukah kalian siapa orang yang muflis (bangkrut)?,
jawab mereka; orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasul bersabda;
Sesungguhnya orang yang muflis dari ummatku adalah orang yang datang pada
hari kiamat dengan (pahala) salat, puasa dan zakat,. Dia datang tapi telah
mencaci ini, menuduh ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah
(membunuh) ini dan memukul orang ini. Maka orang itu diberi pahala miliknya.
Jika kebaikannya telah habis sebelum ia bisa menebus kesalahannya, maka dosadosa mereka diambil dan dicampakkan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke
neraka.(H.R. Muslim)
Hadits diatas diriwayatkan oleh delapan orang perawi, adapun urutan perawi
tersebut adalah sebagai berikut: periwayat ke-1 (sanad 7) adalah Abu Hurairah,
periwayat ke-2 (sanad 6) adalah Ayahnya `Ala`, periwayat ke-3 (sanad 5) adalah
`Ala`, periwayat ke-4 (sanad 4) adalah Ibnu Ja`far, periwayat ke-5 (sanad 3)
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adalah Ismail, periwayat ke-6 (sanad 2) adalah Ali bin Hujr, dan periwayat ke-7
(sanad 1) adalah Qutaibah ibn Sa`id, serta periwayat ke-8 adalah Muslim yang
juga berkedudukan sebagai Mukharij.
Hadits ini mnejelaskan bahwa Rasulullah saw memulai pembelajaran dengan
bertanya dan jawaban sahabat ternyata salah, maka Rasulullah saw menjelaskan
bahwa bangkrut dimaksud bukanlah menurut bahasa. Tetapi bangkrut yang
dimaksudkan adalah peristiwa di akhirat tentang pertukaran amal kebaikan dengan
kesalahan.
Dengan metode diskusi, masalah-masalah yang menyangkut kepentingan
bersama yang dapat diselesaikan dengan musyawarah. Diskusi mampu melatih
ketajaman berpikir seorang peserta didik. Diskusi juga melatih peserta didik untuk
berbicara dalam menyampaikan pendapatnya atau idenya di depan temantemanya.
Metode eksperiman ialah cara pembelajaran dengan melakukan percobaan
terhadap materi yang sedang dipelajari, setiap proses dan hasil percobaan itu
diamati dengan seksama. Metode ini biasanya dilakukan dalam suatu pelajaran
tertentu seperti ilmu alam, ilmu kimia, dan yang sejenisnya. Adapun hadits yang
berkaitan dengan metode eksperiman, yaitu:
ُ mTِ Uَ  َوھَ َ‚ا.´ِ ˜ْ َxq اzْ ِŽ ب
VَWَXTَ Uَ " ، َلVَ_ YَZ\ْ َ]ُ_ µْ
َ رV
َ َ’َ¨ َو- َْري
ِ T ْw¥َ qْ َ ِﻣ¦ْ اV”َ uُ َو أَﺑzْ ِ˜َ’َ³qْ َ اTْ\dِ eَ `ْ ﺑYِ َZ\ْ َ]ُ_ VَWَXTَ Uَ
َ `ْ ﺑteَ ْu َْ` ُﻣo ،كV
ُ ْرfَ " َﻣ،لV
ْ pَ eِ `َْ o ،Yْ َ~اuََ oاuُأَﺑ
ْ ٍمuَ’ِ ﺑŒَ َxeَ َ ْ\ ِ‹ َوxoَ ُ ﷲtﱠxŠ
َ ِ ُل ﷲuُeت َﻣ َ¸ َر
َ َ_ .‹ِ \ْ ِ َْ` أَﺑo ،َYwَ xْ ط
ْ ُلuُeل َرV
َ َ’َŽ" . ْ¸َ’َxَ]َŽ ،tَ³~ْ ُƒ ْاzْ ِŽfَ ”َ ‚َ qْ نَ اuُxdَ ْ¥َm ،ُ‹َ~ ْuُwِ’xْ َm"،ْ اuُqVَ’َŽ َ ُ¸ ھَ– َُ• ِء؟W ْ-َmV" َﻣ،لV
َ َ’َŽ .¦ِ »ْ ﱠWqس ا
َ tَxoَ
ِ  ْؤfqا
 ﷲtxŠ  ُل ﷲuُe َرfَ َZ‘ْ َ «َŽ ،ُْ هu”ُ fََ ]َŽ َsِq ‚َ ُِوْ ا ﺑfَZ‘ْ َ «َŽ"،لV
َ َ_ ."¿َْ \™َ َsِq َذzِWdْ َm ` أَظُ ﱡV" َﻣ،Œxe\‹ وxo  ﷲtxŠ ِﷲ
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َ qVِ ﺑzِ~ا‘ ُ‚و
َ €
َ Vpَ ِ~ﱠœَŽ ،ُهuُdَW ْ-َ\xْ َŽ َsِq َذŒْ ُ¢dُ َ˜Wْ ُm َنV”َ  "إِ ْن،لV
ُ Wْ َWظ
`ْ —ِ َq َو، `ﱢÀ
َ َ’َŽ َsِq ‚َ ِ ﺑŒxe\‹ وxo
ِ َ–َ¨ £َ َŽ ،VﱠWظ
(Œx•" )رواه ﻣ.ِ ﷲtَxoَ ب
َ ‚َ ْ` أُ َ” ﱢq zْ ِ~ﱢœَŽ ،‹ِ َِ ُ» ُ‚وْ اﺑŽ Vًž\ْ ™َ ُ َِ` ﷲo Œْ —ُ َ]Xَْ TUا
َ إِ َذ
Artinya:
Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id al-Tsaqafi dan Abu Kamil alJahdari dan pada satu lafaz, Qutaibah berkata, “Menceritakan kepada kami Abu
Awanat, dari Sima, dari Musa ibn Thalhah, dari ayahnya RA, katanya, “Aku
berjalan bersama-sama Rasulullah SAW, maka di tengah jalan kami bertemu
dengan sekelompok orang yang sedang diatas pohon kurma. Beliau bertanya,
“Apa yang sedang kalian perbuat?” Jawab mereka, “Kami sedang mencangkok
pohon kurma.” Kata Rasulullah SAW, “Menurut dugaanku, pekerjaan itu tidak
ada gunanya.” Lalu mereka hentikan pekerjaan mereka. Tetapi kemudian
dikabarkan orang kepada beliau bahwa pekerjaan mereka itu berhasil baik. Maka
Rasulullah SAW bersabda, “Jika pekerjaan itu ternyata bermanfaat bagi mereka,
teruskanlah! Aku hanya menduga-duga. Maka janganlah di ambil peduli dugadugaan itu. Tetapi jika aku berbicara mengenai agama Allah, maka pegang
teguhlah itu, karena aku sekali-kali tidak akan berdusta terhadap Allah.”(H.R
Muslim)
Hadits diatas diriwayatkan oleh tujuh orang perawi, adapun urutan para
perawi tersebut adalah sebagai berikut: sebagai periwayat ke-1 (sanad 6) adalah
ayahnya Musa ibn Thalhah, sebagai periwayat ke-2 (sanad 5) adalah Musa ibn
Thalhah, sebagai periwayat ke-3 (sanad 4) adalah Sima, sebagai periwayat ke-4
(sanad 3) adalah Abu ‘Awanat, sebagai periwayat ke-5 (sanad 2) adalah Abu
Kamil al-Jahdari, sebagai periwayat ke-6 (sanad 1) adalah Qutaibah ibn Sa’id alTsaqafi, dan sebagai periwayat ke-7 (Mukharij) adalah Muslim.
Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memutuskan suatu perkara
hanya dengan menduga-duga seperti mencangkok pohon kurma. Namun setelah
dikabarkan orang kepada Beliau bahwa hal tersebut menghasilkan (berhasil baik).
Maka Rasulullah bersabda “jika pekarjaan itu bermanfaat maka teruskanlah, dan
jangan memperdulikan dugaan-dugaan itu”
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Agar murid lebih memahami dengan apa yang dipelajari, biasanya peserta
didik langsung memprktekkan apa yang mereka pelajari, dan inilah yang disebut
dengan metode eksperimen. Metode eksperimen sangatlah baik juga, karena
dalam ini murid tidak hanya mendapat materi-materi saja. Metode eksperimen
akan selalu mengasah otak anak didik dalam melakukan eksperimen yang mereka
ujikan. Dan metode ini biasanya digunakan pada mata pelajaran ilmu
pengetahuan, seperti: Biologi, Fisika, Kimia dan lain sebgainya.
Metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar dimana seorang guru
mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran
yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca sambil memperhatikan
proses berfikir di antara peserta didik. Metode tanya jawab merupakan salah satu
teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat
pada metode ceramah. Ini disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran
sejauh mana murid dapat mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang telah
diceramahkan. Adapun hadits yang berkaitan dengan metode tanya jawab, yaitu:
zِ ﱢZﱠWqنَ اV”َ "،لV
َ َ_ َةfَْ mfَُ  ھzْ ِ َْ` أَﺑo Yْ oَ ْ زَ رtِ َْ` أَﺑo zْ pِ pِ ]ﱠqن اVَ\ َ‘ اuُ أَﺑVَ~fَ Zَ ‘ْ َ أŒِْ \ا ِھfَْ \ْ¦ ﺑْ` إِﺑoِ Vpَ eْ ِ إVَWَXTَ Uَ
‹ِ ِ]—َ Âِ £َ ﷲِ َو َﻣVِنُ أَ ْن ¨ُ ْ– ِﻣ`ُ ﺑVpَ mْ Áِ  ْا،لV
َ َ_ نُ ؟Vpَ mْ Áِ اVْ  َﻣ،لV
َ َ’َŽ ¦ٌ nُ هُ َرVَ¨َVَŽ سV
َ
ِ ﱠWxِq ر ًزاV
ِ َ ﺑVْ ًﻣuَm Œَ َxeَ َ ْ\ ِ‹ َوxoَ ُ ﷲtﱠxŠ
Œُ \ْ ِ’ُ¨ َو،‹ِ كُ ِﺑfِ …ْ َ¨ •َ  ﷲِ َوTُ ُZdْ َ¨  ُم أَ ْن£َْ eÁِ " ْا،لV
َ َ_ " ُم؟£َْ eÁِ ْV" َﻣ،لV
َ َ_ ".µ
ِ dْ َZqْVِِ ِ‹ َو¨ُ ْ– ِﻣ`ُ ﺑquُeِ ِ‹ َو َرÂVَ’ِxَِوﺑ
`ْ —ُ َ¨ Œْ ﱠqِœَŽ ُاهfََ ¨ َs ﷲَ َ”«َ~ﱠTُ ُZdْ َ¨  أَ ْن،لV
َ َ_ "ن؟V
َ َ_ . َنV°
َ ْ ُم َر َﻣuُ-َ¨ َو،َY¯
َ ُْوf˜ْ pَ qةَ ْاV”َ } ﱠqي ا
َ و¨ُ ْ– ِد،َ
َ ة£ َﱠ-qا
ِ •َ ْUÁِ اVْ " َﻣ،لV
ت
َ َ_ ؟Yِ oَ V•ﱠq اtَW ُﻣ:لV
َ َ_ }”اfَ َm َ‹ِ~ﱠœَŽ ُاهfََ ¨
ِ Tَ َq إِ َذا َو:Vَ¢اط
ِ fَ ™ْ َ َْ` أo ََكfَZ‘ْ َ «eَ  َو،¦ِ ِÂV•ﱠq ِﻣ`َ اŒُ َxoْ َ أVَ¢Wْ oَ ْ ُلuُž•ْ pَ qVْ  " َﻣ:لV
َ َ¨  َوإِ َذا،Vً ِرھ€
ُ  َﻣÃْا
‹ِ \ْ َxoَ  ﷲtﱠxŠ
َ zِ ﱡZﱠWq ا£ََ ¨ Œُ ﱠX ، ﱠُ` إِ ﱠ• ﷲ¢pْ َxdْ َm •َ ©
َ pْ َ‘ tِŽ ،نV
ِ َ\Wْ ُZq اtِŽ Œِ َ¢ِZqﺑ ِْ¦ ْاÁِ ةُ ْاVَoو َﱠل َرVš
 َءVnَ ¦ْmfِْ Znِ  "ھَ َ‚ا،لV
َ َ’َŽ Vًž\ْ ™َ ْوfَ َm Œْ َxَŽ ،ُل َر ُدوْ هV
َ َ’َŽ ،fَ َ اَ ْدﺑŒُ ﱠX ،Yَmَƒ( ا34:نVp’q:...YَoV•َ q اŒَ xْ oِ ُهTَ Wْ oِ ُ"إِ ﱠن ﷲ:Œَ َxeَ َو
(ريV»Zq" )رواه ا.Œْ ُ¢َWmْ س ِدV
َ ﱠWq اŒُ َxdْ َm
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Artinya:
Menceritakan kepada kami Ismail ibn Ibrahim, memberitakan kepada kami
Abu Hayyan al-Tamimi dari Abi Zar’at dari Abu Hurairah, ia berkata, “pada
suatu hari ketika Nabi SAW sedang dudk bersama sahabat, tiba-tiba datang
seorang laki-laki dan bertanya, “Apakah iman itu?” Jawab Nabi, “Iman adalah
percaya kepada Allah, para malaikat-Nya, dan pertemuan denganNya,para
rasulNya, dan percaya pada hari berbangkit dari kubur. Lalu laki-laki itu
bertanya kembali. Apakah Islam itu? Jawab Nabi SAW, “Islam ialah menyembah
kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, mendirikan
salat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”
Lalu laki-laki itu bertanya lagi, “Apakah Ihsan itu? Jawab Nabi SAW, Ihsan ialah
menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihatNya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu.” Lalu laki-laki itu bertanya lagi:
“Apakah hari kiamat itu?” Nabi SAW menjawab, “Orang yanh ditanya tidak
lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, tetapi saya beritahukan
kepadamu beberapa syarat (tanda-tanda) akan tiba hari kiamat, yaitu jika budak
sahaya telah malahirkan majikannya, dan jika penggembala unta dan ternak
lainnya telah berlomba-lomba membangun gedung. Dan termasuk dalam lima
macam yang tidak dapat mengetahuinya kecuali Allah, yaitu tersebut dalam ayat:
“sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah yang mengetahui hari kiamat,
dan Dia pula yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim
ibu, dan tidak seorang pun yang mengetahui di manakah ia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang sedalam-dalamnya.” Kemudian
pergilah oarang itu. Lalu Nabi SAW menyuruh sahabat, “Antarkanlah orang itu.
Akan tetapi, sahabat tidak melihat bekas orang itu. Maka Nabi SAW bersabda, Itu
adalah Malaikat Jibril AS yang datang mengajarkan agama bagimu.”(H.R
Bukhari)
Hadits diatas diriwayatkan oleh delapan orang perawi, adapun urutan perawi
tersebut adalah sebagai berikut: periwayat ke-1 (sanad 4) adalah Abu Hurairah,
periwayat ke-2 (sanad 3) adalah Abu Zar`at, periwayat ke-3 (sanad 2) adalah Abu
Hayyan at-Tamimi, periwayat ke-4 (sanad 1) adalah Ismail ibn Ibrahim, serta
periwayat ke-5 adalah Bukhari yang juga berkedudukan sebagai Mukharij.
Hadits tersebut menjelaskan tentang tanya jawab Malaikat Jibril dengan
Rasulullah SAW. Dimana Malaikat Jibril yang datang sebagai orang lain untuk
mengajarkan agama kepada Rasulullah, seperti “Rukun Iman dan Rukun Islam”
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Salah satu metode yang dapat membuat murid lebih cepat berfikir dan
berproses aktif yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini sebagai respon
atau tanggapan dari murid atas apa yang guru bicarakan pada ceramahnya.
Metode tanya jawab bisa dilakukan dengan guru bertanya pada murid atau
sebaliknya murid bertanya pada guru, atas sseuatu yang ia kurang pahami dari
penjelasan ceramah dari guru yang bersangkutan. Metode tanya jawab bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana murid-murid memahami apa yang guru
sampaikan.
Istilah demonstrasi dalam pengajaran dipakai untuk menggambarkan suatu
cara mengajar yang pada umumnya penjelasan verbal dengan suatu kerja fisik
atau pengoperasian peralatan barang atau benda. Dengan kata lain metode
demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk
memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan
sesuatu kepada anak didik. Hadits yang berkaitan dengan metode ini antara lain:
 َءVnَ لV
َ َ_ ‹ِ \ِ َْ` أَﺑo  ِ` ﺑ ِْ` أَﺑْ}َ ىpَ ْUﱠfq اTِ Zْ oَ `ِْ  ﺑTِ \dِ eَ `َْ o  َْ` َذ ﱟرo Œُ —َ wَ q ْاVَWXَ T ﱠUَ ُYَZdْ ™ُ VَWَXT ﱠUَ لV
َ َ_  آ َد ُمVَWَXT ﱠUَ
ُ ZَW ْnَ أzل إِ~ﱢV
fُ ”ُ ‚َْ ¨ Vب أَ َﻣ
َ َ’َŽ ب
ِ Vﱠšَ»q ﺑ ِْ` ْاfَ pَ dُ ِq fٍ eV
ِ َm ُ`ْ ُر ﺑVp ﱠoَ  َلVَ’َŽ  َءVpَ q“ْ ْاŠ
ِ ُ  أŒْ َxَŽ €ْ
ِ Vﱠšَ»q ْﺑ ِ` ْاfَ pَ oُ tَqِ ٌ¦ إnُ َر
 ﱠtﱠxŠ
ُ ْfَ”‚َ َŽ €ْ
ُ \ﱠxُ —ْ d ﱠpَ َ]َŽ Vَ~َ أV¦ﱢ َوأَ ﱠﻣ َلVَ’َŽ Œَ ﱠxeَ َ ْ\ ِ‹ َوxoَ ُﷲ
َ zِ ﱢZﱠWxِq ت
َ َŽ €
َ ُ¨ Œْ َxَŽ َ€~ْ َ أVَ« َ ﱠﻣŽ َ€~ْ َ َوأVَ~َ أfٍ َ˜eَ zِŽ VﱠW”ُ Vأَ~ﱠ
 ﱠtﱠxŠ
 ﱠtﱠxŠ
Vpَ ¢ِ \ِŽ َÈَ˜َ~ض َو
َ َْرƒ ﺑِ َ—˜ﱠ ْ\ ِ‹ ْاŒَ ﱠxeَ َ ْ\ ِ‹ َوxoَ ُﷲ
َ zِ ﱡZﱠWqب ا
َ fَ °
َ َŽ َ ھَ َ— َ‚اs\ِ˜—ْ َm َنV”َ Vpَ  إِ~ﱠŒَ ﱠxeَ َ ْ\ ِ‹ َوxoَ ُﷲ
َ zِ ﱡZﱠWqا
(ريV»Zqَ‹ُ َو َ”˜ﱠ ْ\ ِ‹ )رواه ا¢ ْn َوVpَ ¢ِ ِ َﻣ َ• َ¸ ﺑŒُ ﱠX
Artinya:
Menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, memberitakan kepada kami
Syu’bat, memberitakan kepadaku Hakam, dari Jar, dari Sa’id ibn Abdurrahman
ibn Abza’, dari Ayahnya, ai berkata, “Telah datang Ammar bin Yasir berkata
kepada Umar bin Khatthab, “Tidaklah anda ingat seseorang kepada Umar bin
Khatthab, lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku sedang junub, dan aku tidak
menemukan air?” Maka berkata Umar ibn Yasir kepada Umar bin Khatthab,
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“Ketika saya dan anda dalam sebuah perjalanan. Adapun anda belum salat,
sedangkan saya berguling-guling ditanah kemudian saya salat. Saya pun
menceritakannya kepada Rasulullah SAW, kemudian Beliau bersabda,
“Sebenarnya anda cukup begini. Rasulullah memukulkan kedua telapak
tangannya ketanah dan meniupnya, kemudian mengusap keduanya pada wajah
dan tangan beliau.(H.R. Bukhari).
Hadits diatas diriwayatkan oleh tujuh orang perawi, adapun urutan perawi
tersebut, adalah sebagai berikut: periwayat ke-1 (sanad 6) adalah ayahnya Sa’id
ibn Abdurrahman, periwayat ke-2 (sanad 5) adalah Sa’id ibn Abdurrahman ibn
Abza’, periwayat ke-3 (sanad 4) adalah Jar, periwayat ke-4 (sanad 3) adalah
Hakam, periwayat ke-5 (sanad 2) adalah Syu’bat, periwayat ke-6 (sanad 1) adalah
Adam, dan periwayat ke-7 (Mukharrij) adalah Bukhari. Hadits tersebut
menjelaskan bahwa ketika dalam sebuah perjalanan dan belum salat (tidak
ditemukannya air) maka dianjurkan untuk tayamum seperti yang diajarkan oleh
Rasulullah dengan cara memukulkan kedua telapak tangannya ketanah dan
meniupnya, kemudian mengusapkan keduanya pada wajah dan tangan.
Untuk memperjelas sebuah pelajaran yang dipelajari, biasanya digunakan
metode demonstrasi. Metode demonstrasi dilakukan dengan memperagakan
sesuatu sehingga memperjelas untuk dipraktekkan oleh peserta didik. Metode
demonstrasi sangat baik untuk peserta didik, karena murid lebih mudah
memahami materi dan menguasainya secara sempurna. Metode ini juga biasanya
dilakukan saat memberi pengajaran kepada murid tentang bab sholat dan lain
sebagainya.
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Metode pujian adalah metode dengan cara memberikan suatu penghargaan
kepada peserta didik akan perbuatan, sikap, atau tingkah lakunya yang positif.
Hadits yang berkenaan dengan metode pujian yaitu:
 ﱠTِ Zْ oَ ُ`ْ} ﺑm
Tٍ \dِ eَ zِ ﺑ ِْ` أَﺑTِ \dِ eَ `َْ o ،وfٍ pْ oَ zِو ﺑ ِْ` أَﺑfِ pْ oَ `َْ o ، ُنVpَ \ْ َxeُ zِWَXT ﱠUَ ،لV
َ َ_ ،ِﷲ
ِ }ِ dَ q ْاTُ Zْ oَ VَWَXT ﱠUَ
 ُل ﱠuُeل َرV
ل ﱠuُ
َ َ_ ؟Yِ  َﻣVَ\ِ’qْ َم ْاuَm َsِ¨Vdَ َ˜…َ ِس ﺑV
َ e َرVَm ،¦\
َ ِ_ ،لV
َ َ_ ُ‹ةَ أَ~ﱠfَْ mfَُ  ھzِ َْ` أَﺑo ، يﱢfُِ Z’ْ pَ qْا
ِﷲ
ِ ﱠWq اTُ dَ eْ َﷲِ َﻣ ْ` أ
 ﱠtﱠxŠ
َ Tْ َ’َq" ،Œَ ﱠxeَ َ ْ\ ِ‹ َوxoَ ُﷲ
ُ mَ َرأVpَ ِq َsWْ  أَ ﱠو ُل ِﻣTٌ Uَ َ أµ
ُ Wْ َWظ
`ْ  ِﻣ€ْ
َ
ِ mTِ wَ q َْ` ھَ َ‚ا ْاo zِWُqَ«ْ•َm •َ ةَ أَ ْنfَْ mfَُ  ھVَ أَﺑVَm €
َ‹َ إِ ﱠ• ﱠqِل َ• إV
ِْ ِ‹ أَوZxْ َ_ `ْ  ِﻣV ً-ِqV َ‘ ُﷲ
َ َ_ `ْ  َﻣYِ  َﻣVَ\ِ’qْ َم ْاumَ zِ]oَ Vَ˜…َ ِس ﺑV
ِ mTِ wَ q ْاtَxoَ َsŠ
ِ ْfUِ
ِ ﱠWq اTُ dَ eْ َ أ،µ
(ريV»Zq" )رواه ا.‹ِ •ِ ˜ْ َ~
Artinya:
Menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdullah, ia berkata,
menceritakan kepadaku Sulaiman, dari Amar ibn Abi ‘Amar, dari Sa’id ibn Abi
Sa’id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata, ketika ia bertanya,
“Ya Rasulullah! Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu
pada hari kiamat?” Rasulullah bersabda, “Saya sudah menyangka , wahai Abu
Hurairah bahwa tidak ada yang bertanya tentang hadits ini seorangpun yang
mendahuluimu, karena saya melihat semangatmu untuk hadits. Orang yang
paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang
mengucapkan “La Illaha illaallah” dengan ikhlas dari hatinya atau dari
dirinya.”(H.R. Bukhari).
Hadits diatas diriwayatkan oleh enam periwayat, yaitu: periwayat ke-1 (sanad
1) adalah Abu Hurairah, periwayat ke-2 (sanad 4) adalah Sa’id ibn Abi Sa’id alMaqburi, periwayat ke-3 (sanad 3) adalah Amar ibn Abi ‘Amar, periwayat ke-5
(sanad 2) adalah Sulaiman, periwayat ke-5 (sanad 1) adalah ‘Abdul ‘Aziz ibn
‘Abdullah, dan periwayat ke-6 (Mukharrij) adalah Bukhari. Dalam hadits diatas
bahwa Rasulullah memuji Abu Hurairah atas semangatnya untuk hadits dan
memberi hadiah berupa jawaban atas pertanyaannya kepada Rasulullah.
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Dengan metode pujian ini, menjadikan peserta didik giat untuk berbuat
kebaikan. Meningkatkan stimulus agar prestasinya dapat dipertahankan atau
bahkan ditingkatkan.
Metode hukuman adalah metode yang dilakukan dengan cara memberikan
sanksi kepada orang atau peserta didik yang telah melakukan kesalahan. Hadits
yang berkaitan denagan metode tersebut adalah:
ارuَُ e uَُ  َوھ،ْ ادَا ُودuُل أَﺑV
َ َ_ -َ}َ ةpْ Uَ zْ ِﱠارأَﺑ
َ ueُ `َْ o ،¦ْ\oِ Vpَ eْ ِ إVَWَXTَ Uَ - ْيfِ —ُ …ْ \ﱠq ْاzِW ْdَm -مVَ… ﺑْ` ِھf ُﻣ–َ ﱠﻣVَWَXTَ Uَ
tﱠxŠ
َ ِْ ُل ﷲuُeل َرV
َ َ_ ،لV
َ َ_  ِهT ﱠnِ `َْ o ،‹ِ \ْ ِ َْ` أَﺑo ،“
َ q ْاz}َ ا~ﱢpُ q}َ ِة ْاpْ wqا
َ uُﺑْ`ُ دَا ُود أَﺑ
ِ \ْ dَ ™ُ `ْو ﺑfِ pْ oَ `َْ o -zِŽfَْ \ ﱠqVِ ﺑŒْ ”ُ ﱡ وْ ا أَوْ َ• َدf " ُﻣ،Œَ ﱠxeَ َ ْ\ ِ‹ َوxoَ ُﷲ
، َ`\ْ ِWeِ fُ …ْ oَ  ُءVَW أَ ْﺑŒْ ُ َوھVَ¢\ْ َxoَ Œْ ُْ اھuُﺑfِ ْ¯ َوا،`ْ\ِWeِ ¸ُ Zْ eَ  ُءVَW أَ ْﺑŒْ َُ ِة َوھ£( داودu")رواه أﺑ.¸
َ pَ q ْاzْ ِŽ Œْ ُ¢َW\ْ َْ ا ﺑuُ_fَ َŽَو
ِ °
ِ nV
Artinya:
Menceritakan kepada kami Mu’ammar ibn Hisyam, yakni al-Yasykuri,
menceritakan kepada kami Isma’il, dari Suwwar ibn Abi Hamzah- berkata Abu
Dawud, “Dia adalah Suwwar ibn Dawud Abu Hamzah al-Muzanni al-Shairafidari ‘Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda, “perintahkanlah anak-anakmu salat ketika usia mereka tujuh tahun,
dan pukullah mereka jika meninggalkannya saat mereka berusia sepuluh tahun,
dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”(H.R. Abi Dawud).
Hadits diatas diriwayatkan oleh tujuh orang perawi, adapun urutan perawi
tersebut adalah sebagai berikut: periwayat ke-1 (sanad 8) adalah Kakeknya ‘Amr
ibn Abi Syu’aib, periwayat ke-2 (sanad 7) adalah Ayahnya ‘Amr ibn Abi
Syu’aib, periwayat ke-3 (sanad 6) adalah ‘Amr ibn Abi Syu’aib, periwayat ke-4
(sanad 5) adalah Suwwar ibn Dawud Abu Hamzah al-Muzanni al-Shairafi,
periwayat ke-5 (sanad 4) adalah Suwwar ibn Abi Hamzah, periwayat ke-6 (sanad
3) adalah Isma’il, dan periwayat ke-7 (sanad 2) adalah Al-Yasykuri, periwayat
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ke-8 (sanad ke 1) adalah Mu’ammar ibn Hisyam, periwayat ke-9 (Mukharrij)
adalah Ahmad Dawud.
Hadits

diatas

menjelaskan

tentang

memerintah

anak-anak

untuk

melaksanakan shalat, dan ketika sudah berumur sepuluh tahun boleh memukulnya
jika tidak melaksanakan shalat.
Hadits pendukung
`َْ o ، َجfَ oْ َƒ َْ` اo ، ِدVَ~}qا
ِ  ْاzِWdْ َm ،ةfَْ \Éِ pُ q اVَWَXTَ Uَ ،“
ِ َWdْ َ_ `ْ ﺑYِ pَ َx•ْ  ﷲ ﺑْ` ُﻣTِ Zْ oَ VَWَXTَ Uَ
ِ zُْ  َْ` أَﺑo ،zْ pِ q َ}wq
(Œx•")رواه ﻣ.‹ِ ْnuq
َ ِْ ُل ﷲuُeل َرV
َ َ_ ،لV
َ َ_ ،ةfَْ mfَُ  ھzُأَﺑ
َ ِ“ُ ْاWَ] ْ¥َ\qْVَŽ،ُهV َ‘َ اŒْ ”ُ Tَ Uَ َ¨ ََ¦ أVَ_  "إِ َذا،Œَ َxeَ َ ْ\ ِ‹ َوxoَ ُ ﷲtﱠxŠ
Artinya:
Menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Maslamah ibn Qa’nab,
menceritakan kepada kami al-Mughirat, yakni al-Hizami, dari Abu Zinad, dari
A’raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila
memukul salah seorang kamu akan saudaranya, maka hindarilah wajah.”(H.R.
Muslim)
Hadits di atas menjelaskan bahwa dilarang memukul disekitar wajah. Yang
diriwayatkan oleh tujuh perawi, diantaranya: periwayat ke-1 (sanad 6) adalah Abu
Hurairah, periwayat ke-2 (sanad 5) adalah A’raj, periwayat ke-3 (sanad 4) adalah
Abu Zinad, periwayat ke-4 (sanad 3) adalah al-Hizami, periwayat ke-5 (sanad 2)
adalah Al-Mughirat, periwayat ke-6 (sanad 1) adalah Abdullah ibn Maslamah ibn
Qa’nab, dan periwayat ke-7 adalah Muslim.
Metode hukuman merupakan metode yang dapat meningkatkan kesadaran
dan kehati-hatian peserta didik. Sanksi dalam pendidikan mempunyai arti penting,
pendidikan yang terlalu lunak akan membentuk pelajar kurang disiplin dan tidak
mempunyai keteguhan hati. Sanksi dilakukan dengan teguran, diasingkan atau
dipukul dalam arti tidak untuk menyakiti tetapi untuk mendidik. Kemudian dalam
menerapkan sanksi fisik hendaknya dihindari kalau tidak memungkinkan, hindari
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memukul wajah, memukul sekedarnya saja dengan tujuan mendidik, bukan balas
dendam.

D. Standar Proses Pada Kurikulum tingkat SMA/MA
Strategi belajar mengajar penting untuk direncanakan dan dilaksanakan guru.
Seorang guru selayaknya sama dengan seorang panglima perang, setiap panglima
perang pasti mahir strategi berperang. Semua strategi yang ia gunakan dilakukan
dalam rangka memenangkan peperangan. Berbeda dengan strategi belajar
mengajar yang dilakukan guru, pada dasarnya adalah dalam rangka tercapainya
tujuan pembelajaran. Namun tercapainya tujuan pembelajaran terjadi di dalam
kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menghasilkan kualitas pembelajaran
yang terbaik. Tanpa ada yang kalah, karena guru setelah menyelesaikan
pembelajaran merasa senang dan tidak tertekan, semua siswa mendapatkan hasil
pembelajaran yang maksimal64.
Proses pembelajaran merupakan salah satu tahapan penting dalam
pembelajaran. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu ditempuh melalui
prosedur yang sistematis dan sistemik. Proses pembelajaran adalah proses yang di
dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal
balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar65.
Pelaksanaan proses belajar mengajar adalah proses berlangsungnya belajar
mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah.
Pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka
64
65

Ikbal Barlian, Begitu Pentingkah Strategi Belajar Mengajar Bagi Guru ?, Jurnal Forum
Sosial, Vol. VI, No. 01, Februari 2013 h. 241-246
Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, CV. Wacana Prima, Bandung. 2007, h. 1-4
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menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan
pengajaran. Sedangkan pelaksanaan pengajaran adalah pelaksanaan strategistrategi yang telah dirancang untuk mecapai tujuan pengajaran66.
Di dalam proses pembelajaran dibutuhkan strategi-strategi yang baik dalam
melakukan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan
pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran
dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran adalah suatu set
materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk
menimbulkan hasil belajar pada siswa.
Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dalam prosesnya pengelolaan
tersebut harus diarahkan hingga menjadi suatu proses bermakna dan kondusif
dalam pembentukan kemampuan siswa. Oleh karena itu, kegiatan belajar selain
dikembangkan secara sistematis, efektif dan efisien juga perlu variasi kegiatan
sebagai alternatif untuk menumbuh kembangkan motivasi dan aktivitas siswa
dalam belajar.
Kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran sering pula disebut dengan prainstruksional. Fungsi kegiatan tersebut utamanya adalah untuk menciptakan awal
pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses
pembelajaran dengan baik. Untuk memahami tentang kegiatan dan prosedur
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Pengajaran terdapat dalam surat (21: 48) dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa
dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Juga terdapat dalam surat 80:4 dan 80:8 Muhammad Chirzin, Kamus Pintar Al Quran, 1000
kata kunci dalam Al Quran beserta rujukan Ayat-Ayatnya, PT. Gramedia Pustaka Utama,
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dalam kegiatan awal pembelajaran, di bawah ini akan diuraikan tentang kegiatan
tersebut67.
1. Menciptakan Kondisi Awal Pembelajaran.
Proses pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila guru dapat
mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Kondisi belajar tersebut harus
dimulai dari tahap pendahuluan atau awal pembelajaran. Upaya yang harus
dilakukan untuk mewujudkan kondisi awal pembelajaran yang baik di antaranya:
a. Menciptakan Sikap dan Suasana Kelas yang Menarik. Kondisi belajar dapat
dipengaruhi oleh sikap guru di depan kelas. Guru memperlihatkan sikap yang
menyenangkan supaya siswa tidak merasa tegang, kaku bahkan takut. Kondisi
yang menyenangkan ini harus diciptakan mulai dari awal pembelajaran
sehingga siswa mampu melakukan aktivitas belajar dengan penuh percaya diri
tanpa ada tekanan yang dapat menghambat kreativitas siswa.
b. Mengabsen Siswa, guru mengecek kehadiran siswa. Untuk menghemat waktu
dalam mengecek kehadiran siswa dapat dilakukan dengan cara siswa yang
hadir disuruh menyebutkan siswa yang tidak hadir, kemudian guru
menanyakan mengapa yang bersangkutan tidak hadir? dan seterusnya.
c. Menciptakan Kesiapan Belajar Siswa, kesiapan (readinees) belajar siswa
merupakan salah satu prinsip belajar yang sangat berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan guru dalam
menciptakan kesiapan dan semangat dalam belajar siswa, khususnya dalam
awal pembelajaran, alternatif yang perlu dilakukan guru di antaranya:
67

Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi KBK,Kencana Prenada Media Group,
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membantu atau membimbing siswa dalam mempersiapkan fasilitas/sumber
belajar yang diperlukan dalam kegiatan belajar; menciptakan kondisi belajar
untuk meningkatkan perhatian siswa dalam belajar; menujukan minat dan
penuh semangat yang tinggi dalam mengajar; mengontrol (mengelola) seluruh
aktivitas siswa mulai dari awal pembelajaran; menggunakan media
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menarik perhatian
siswa; menentukan kegiatan belajar yang memungkinkan siswa dapat
melakukannya.
d. Menciptakan Suasana Belajar yang Demokratis. Pada hakikatnya suasana
belajar yang demokratis dapat dikondisikan melalui pendekatan proses belajar.
Untuk menciptakan suasana belajar yang demokratis guru harus membimbing
siswa agar berani menjawab, berani bertanya, berani berpendapat atau berani
mengeluarkan ide-ide, dan berani memperlihatkan unjuk kerja (performace).
Suasana belajar yang demokratis harus dikondisikan sejak awal pembelajaran,
guru harus selalu memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan
kreativitas.
e. Melaksanakan Kegiatan Apersepsi dan atau Melaksanakan Tes Awal. Penilaian
awal atau pre tes tujuannya adalah untuk mengukur dan mengetahui sejauh
mana materi atau bahan pelajaran yang akan dipelajari sudah dikuasai oleh
siswa. Kemampuan awal tersebut sebagai dasar untuk kelanjutan bahan
pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Ada beberapa cara yang dapat
digunakan dalam kegiatan apersepsi di antaranya: Mengajukan pertanyaan
tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Memberikan
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komentar terhadap jawaban siswa serta mengulas materi pelajaran yang akan
dibahas. Membangkitkan motivasi dan perhatian siswa.
2. Kegiatan inti dalam Pembelajaran
Kegiatan inti dalam pembelajaran sangat memegang peranan penting untuk
mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam membentuk kemampuan siswa
yang telah ditetapkan. Proses kegiatan inti dalam pembelajaran akan
menggambarkan tentang penggunaan strategi dan pendekatan belajar yang
digunakan guru dalam proses pembelajaran, karena pada hakekatnya kegiatan inti
pembelajaran merupakan implementasi strategi dan pendekatan belajar.
Pada prinsipnya kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses
pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang
dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Langkah kegiatan inti yang perlu
dilakukan dalam pembelajaran secara sistematis sebagai berikut:
Kegiatan paling awal yang perlu dilakukan guru sebelum membahas
pelajaran, adalah memberitahukan tujuan atau garis besar materi dan kemampuan
apa yang akan dipelajari siswa. Sehingga siswa menyadari dan mengetahui apa
yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam tahapan ini guru perlu menyampaikan pada siswa tentang kegiatan
belajar yang bagaimana yang harus ditempuh siswa dalam mempelajari topiktopik maupun kemampuan tersebut. Efektivitas dan efisiensi belajar sangat
dipengaruhi oleh teknik belajar yang digunakan siswa.
Pembahasan atau penyampaian materi pelajaran harus mengutamakan
aktivitas siswa, sehingga dalam prosesnya guru lebih banyak berperan sebagai
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fasilitator dan pembimbing. Karena melalui kegiatan ini akan terjadi suatu proses
perubahan tingkah laku, dari tidak memahami menjadi memahami, dari tidak
mengerti menjadi mengerti, dari tidak mampu menjadi mampu dan dari tidak
terampil menjadi terampil.
Menyimpulkan pelajaran dirumuskan oleh siswa di bawah bimbingan guru.
Langkah ini dalam prosesnya sebagai teknik untuk penguatan terhadap hasil
belajar siswa secara menyeluruh. Kriteria yang harus diperhatikan dalam
menyimpulkan pelajaran di antaranya adalah: (1) Berorientasi pada acuan hasil
belajar dan kompetensi dasar. (2) Singkat, jelas dan bahasa (tulis/lisan) mudah
dipahami oleh siswa. (3) Kesimpulan tidak keluar dari topik yang telah dibahas.
(4) Dapat menggunakan waktu sesingkat mungkin.
3. Kegiatan akhir dalam pembelajaran
Kegiatan akhir dalam pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan
untuk menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa
dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh berdasarkan
pada proses dan hasil belajar siswa. Secara umum kegiatan akhir dan tindak lanjut
pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru di antaranya: (1) Menilai hasil
proses belajar mengajar. (2) Memberikan tugas/latihan yang dikerjakan di luar
jam

pelajaran.

(3)

Memberikan

motivasi

dan

bimbingan

belajar.

(4)

Menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang dapat di lakukan siswa di luar jam
pelajaran. (5) Berdasarkan hasil penilaian belajar siswa, kemungkinan siswa harus
diberikan program pembelajaran secara perorangan atau kelompok untuk
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melaksanakan program pengayaan dan atau perbaikan yang dilakukan di luar jam
pelajaran.
Kegiatan akhir dan tindak lanjut harus dilakukan secara sistematis dan
fleksibel, sehingga dalam prosesnya akan dapat menunjang optimalisasi hasil
belajar siswa. Prosedur kegiatan yang perlu ditempuh, setelah melaksanakan
kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti dalam pembelajaran, serta setelah
menyimpulkan pelajaran, maka langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh
guru adalah sebagai berikut: (1) Penilaian belajar dalam kegiatan akhir
pembelajaran (posttest), tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana
kemampuan siswa setelah mengikuti pelajaran tersebut. Dalam prosesnya guru
dapat melaksanakan penilaian secara lisan yang ditujukan pada beberapa siswa
yang dianggap representatif (mewakili) seluruh siswa. Teknik lain yang dapat
digunakan adalah secara tertulis yang dikerjakan oleh siswa di rumah, kecuali
kalau waktunya memungkinkan dapat dilaksanakan di sekolah. (2) Mengkaji hasil
penilaian akhir, Setelah melaksanakan kegiatan penilain guru harus mengkaji
apakah hasil belajar tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apakah tingkat
ketercapaian siswa dalam kelas/individu terhadap tujuan pembelajaran sudah
mencapai pada batas/tingkatan (persentase) minimal? Apabila penilaian
dilaksanakan secara lisan, maka dalam tahapan ini guru perlu memutuskan secara
spontan dalam menganalisis/mengidentifikasi hasil belajar tersebut. Kemudian
gabungkan dengan hasil penilaian proses, maka guru akan memperoleh gambaran
kegiatan tindak lanjut yang bagaimana yang harus diberikan pada siswa. (3)
Melaksanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran.
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Kegiatan tidak lanjut pembelajaran dilaksanakan di luar jam pelajaran, sebab
kegiatan akhir alokasi waktunya relatif sedikit. Tindak lanjut pembelajaran
esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Untuk itu, marilah
kita mengiingat kembali tentang kegiatan belajar perseorangan yang berkenaan
dengan pengayaan (enrichment) dan perbaikan (remeidial). Adapun kegiatankegiatan yang harus dikerjakan di antaranya: Memberikan tugas atau latihan yang
harus dikerjakan di rumah. Menjelaskan kembali bahan pelajaran yang dianggap
sulit oleh siswa. Menugaskan pada siswa untuk membaca topik tertentu yang
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memberikan motivasi atau bimbingan belajar.
Mengemukakan tentang topik yang akan dibahas pada waktu yang akan
datang. Dalam kegiatan akhir/tindak lanjut pembelajaran di antaranya guru harus
mengemukakan atau memberikan gambaran pada siswa tentang topik bahasan
atau kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Cara ini
perlu dilakukan untuk membimbing atau mengarahkan siswa dalam kegiatan
belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran. Dengan harapan siswa tersebut akan
mempelajari terlebih dahulu sebelum dibahas/dipelajari di sekolah.
Setelah guru mengganggap kegiatan akhir selesai dilaksanakan secara optimal
dan sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka langkah selanjutnya guru
harus menutup pelajaran. Apabila jam pelajarannya yang paling akhir, maka harus
dibiasakan siswa menutup dengan berdoa.
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Bedasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 pelaksanaan pembelajaran
merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan
penutup68.
1. Kegiatan Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib:
a.

menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti
proses pembelajaran;

b.

memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai
manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan
memberikan

contoh

dan

perbandingan

lokal,

nasional

dan

internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang
peserta didik;
c.

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

d.

menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan
dicapai; dan

e.

menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai
silabus.

2. Kegiatan Inti
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran,
media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik
peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik
68

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar
Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.
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terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project
based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang
pendidikan.
a. Sikap
Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih
adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati,
hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan
kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut.
b. Pengetahuan
Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik aktivititas belajar
dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan
aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan
saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan
belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk
mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik
individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis
pemecahan masalah (project based learning).
c. Keterampilan
Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba,
menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata
pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk
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melakukan

proses

pengamatan

hingga

penciptaan.

Untuk

mewujudkan

keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus
belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project
based learning).
3. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual
maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:
a. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh
untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun
tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
c. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik
tugas individual maupun kelompok; dan
d. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
Proses pembelajaran pada Kurikulum tingkat SMA/MA untuk semua jenjang
dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik dan mencakup tiga
ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran
berbasis pendekatan saintifik, ranah sikap bertujuan agar peserta didik tahu
tentang ‘mengapa’. Ranah keterampilan bertujuan agar peserta didik tahu tentang
‘bagaimana’. Ranah pengetahuan bertujaun agar peserta didik tahu tentang ‘apa’.
Hasil akhirnya adalah penguasaan kompetensi sikap, keterampilan, dan
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pengetahuan yang seimbang sehingga menjadi manusia yang baik (soft skills) dan
manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak
(hard skills)69.
Berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses, disebutkan bahwa proses
pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Permendikbud tentang pembelajaran menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran
perlu menggunakan prinsip sebagai berikut:
1.

peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu;

2.

peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar;

3.

proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah;

4.

pembelajaran berbasis kompetensi;

5.

pembelajaran terpadu;

6.

pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki
kebenaran multi dimensi;

7.

pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif;

8.

peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hardskills dan soft-skills;

9.

pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;

69

Ibid
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10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan
(ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun
karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran (tut wuri handayani);
11. pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
12. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pembelajaran;
13. pengakuan atas perbedaan individualdan latar belakang budaya peserta
didik; dan
14. suasana belajar menyenangkan dan menantang.
Sesuai dengan hakekat Kurikulum tingkat SMA/MA, pembelajaran kimia
meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta kemampuan berpikir melalui
interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang melalui kegiatan
pembelajaran dalam silabus dan RPP. Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik
melakukan

kegiatan

mengamati,

menanya,

mengumpulkan

informasi,

menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukan dalam
kegiatan analisis. Proses pembelajaran harus menghasilkan pengetahuan dan
keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructional effect (efek
langsung). Pembelajaran ini berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut
KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya dikembangkan secara
bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk
mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Dapat dikatakan bahwa pengembangan
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KD dari KI-1 dan KI-2 terjadi sebagai nurturant effect (efek pendamping) dari
kegiatan pembelajaran menyangkut KD dari KI-3 dan KI-470.
Mengacu pada hakekat, tujuan dan karakter materi kimia maka pembelajaran
kimia semestinya dirancang dengan mengakomodasi prinsip-prinsip pembelajaran
tersebut.
Pembelajaran pada Kurikulum tingkat SMA/MA menggunakan pendekatan
saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat
menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Model
pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri,
sintak, pengaturan, dan budaya misalnya discovery learning, project-based
learning, problem-based learning, inquiry learning.
Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkahlangkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Model
pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya
kecakapan berpikir sain, terkembangkannya “sense of inquiry” dan kemampuan
berpikir kreatif peserta didik. Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang
mampu menghasilkan kemampuan untuk belajar, bukan saja diperolehnya
sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting adalah
bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diperoleh peserta didik.
Pembelajaran saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara
akhir, namun proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh karena itu
pembelajaran
70

saintifik

menekankan

pada

keterampilan

proses.

Model

Direktorat Pembinaan Sma-Ditjen Pendidikan Menengah, Pembelajaran Kimia melalui
pendekatan saintifik, Direktorat Pembinaan Sma Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014
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pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sain adalah model
pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sain ke dalam sistem
penyajian materi secara terpadu. Model ini menekankan pada proses pencarian
pengetahuan dari pada transfer pengetahuan, peserta didik dipandang sebagai
subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, guru
sebagai fasilitator yang membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan belajar.
Dalam model ini peserta didik diajak untuk melakukan proses pencarian
pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses
sain sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan (scientist) dalam melakukan
penyelidikan ilmiah, dengan demikian peserta didik diarahkan untuk menemukan
sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan
untuk kehidupannya. Fokus proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan
keterampilan peserta didik dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan
mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan.
Model ini juga mencakup penemuan makna (meanings), organisasi, dan
struktur dari ide atau gagasan, sehingga secara bertahap peserta didik belajar
bagaimana mengorganisasikan dan melakukan penelitian. Pembelajaran berbasis
keterampilan proses sain menekankan pada kemampuan peserta didik dalam
menemukan sendiri (discover) pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman
belajar,

hukum-hukum,

prinsip-prinsip

dan

generalisasi,

sehingga

lebih

memberikan kesempatan bagi berkembangnya keterampilan berpikir tingkat
tinggi. Dengan demikian peserta didik lebih diberdayakan sebagai subjek belajar
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yang harus berperan aktif dalam memburu informasi dari berbagai sumber belajar,
dan pendidik lebih berperan sebagai organisator dan fasilitator pembelajaran.
Model

pembelajaran

berbasis

keterampilan

proses

sain

berpotensi

membangun kompetensi peserta didik melalui pengembangan keterampilan proses
sain, sikap ilmiah, dan proses konstruksi pengetahuan secara bertahap.
Keterampilan proses sain pada hakikatnya adalah kemampuan dasar untuk belajar
(basic learning tools) yaitu kemampuan yang berfungsi untuk membentuk
landasan pada setiap individu dalam mengembangkan diri.
Sesuai dengan karakteristik kimia sebagai bagian dari natural science,
pembelajaran kimia harus merefleksikan kompetensi sikap ilmiah, berpikir ilmiah,
dan keterampilan kerja ilmiah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui
proses

mengamati,

menanya,

mencoba/mengumpulkan

data/informasi,

mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
Kurikulum tingkat SMA/MA menggunakan modus pembelajaran langsung
(direct instructional) dan tidak langsung (indirect instructional). Pembelajaran
langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan
berpikir dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui
interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP.
Dalam pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati,
menanya,

mengumpulkan

informasi,

menalar,

dan

mengomunikasikan.

Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung,
yang disebut dengan dampak pembelajaran (instructional effect).
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Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses
pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring
(nurturant effect). Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan
nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. Hal ini berbeda dengan
pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran
langsung oleh mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengembangan nilai dan sikap
sebagai proses pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh seluruh mata
pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan
masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum tingkat
SMA/MA, semua kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik
yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam rangka
mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan nilai dan sikap.
Pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar sebagaimana
tercantum dalam tabel berikut71.
Tabel II.1. Deskripsi Langkah Pembelajaran
Langkah
Pembelajaran
Mengamati
(observing)

71

Ibid

Deskripsi Kegiatan

Bentuk hasil belajar

Mengamati dengan indra
(membaca, mendengar,
menyimak, melihat,
menonton, dan sebagainya)
dengan atau tanpa alat

Perhatian pada waktu
mengamati suatu
objek/membaca suatu
tulisan/mendengar suatu
penjelasan, catatan yang
dibuat tentang yang
diamati, kesabaran, waktu
(on task) yang digunakan
untuk mengamati
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Langkah
Pembelajaran
Menanya
(questioning)

Mengumpulkan
informasi
(experimenting)

Menalar/
Mengasosiasi
(associating)

Deskripsi Kegiatan

Bentuk hasil belajar

Membuat dan mengajukan
pertanyaan, tanya jawab,
berdiskusi
tentang informasi yang belum
dipahami, informasi
tambahan yang ingin
diketahui, atau sebagai
klarifikasi.
Mengeksplorasi, mencoba,
berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak,
melakukan eksperimen,
membaca sumber lain selain
buku teks, mengumpulkan
data dari nara sumber melalui
angket, wawancara, dan
memodifikasi/
menambahi/mengembangkan
Mengolah informasi yang
sudah dikumpulkan,
menganalisis data dalam
bentuk membuat kategori,

Jenis, kualitas, dan jumlah
pertanyaan yang diajukan
peserta didik (pertanyaan
faktual, konseptual,
prosedural, dan hipotetik)

Jumlah dan kualitas
sumber yang
dikaji/digunakan,
kelengkapan informasi,
validitas informasi yang
dikumpulkan, dan
instrumen/alat yang
digunakan untuk
mengumpulkan data.
Mengembangkan
interpretasi, argumentasi
dan kesimpulan mengenai
keterkaitan informasi dari
dua fakta/konsep,
interpretasi

Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik khusus dalam pendekatan
pembelajaran.

Pembelajaran

kimia

lebih

menekankan

pada

penerapan

keterampilan proses. Aspek-aspek pada pendekatan ilmiah (scientific approach)
terintegrasi

pada

pendekatan

keterampilan

proses

dan

metode

ilmiah.

Keterampilan proses sain merupakan seperangkat keterampil-an yang digunakan
para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Keterampilan yang
dilatihkan ini dikenal dengan keterampilan proses IPA. American Association for
the Advancement of Science (1970) mengklasifikasikannya menjadi keterampilan
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proses dasar dan keterampilan proses terpadu. Indikator kedua keterampilan
proses tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel II.2. Indikator Keterampilan Proses Dasar dan Terpadu
Keterampilan Proses Dasar
Pengamatan
Pengukuran
Menyimpulkan
Meramalkan
Menggolongkan
Mengkomunikasikan

Keterampilan Proses Terpadu
Pengontrolan variabel
Interpretasi data
Perumusan hipotesa
Pendefinisian variabel secara
operasional
Merancang eksperimen

Keterampilan proses perlu dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman
langsung sebagai pengalaman pembelajaran. Melalui pengalaman langsung
seseorang dapat lebih menghayati proses atau kegiatan yang sedang dilakukan.
Tabel di bawah ini menyajikan indikator keterampilan proses sain beserta sub
indikatornya.
Tabel II.3. Indikator Keterampilan Proses Sain beserta Sub indikatornya.
No.
1.

Indikator
Mengamati

•
•

2.

Mengelompokkan/
Mengklasifikasi

•
•
•
•
•

3.

Menafsirkan

•
•

4.

Meramalkan

•
•
•

Sub Indikator Keterampilan Proses Sain
Menggunakan sebanyak mungkin alat indera
Mengumpulkan/menggunakan fakta yang
relevan
Mencatat setiap pengamatan secara terpisah
Mencari perbedaan, persamaan
Mengontraskan ciri-ciri
Membandingkan
Mencari
dasar
pengelompokkan
atau
penggolongan
Menghubungkan hasil-hasil pengamatan
Menemukan pola dalam suatu seri
pengamatan
Menyimpulkan
Menggunakan pola-pola hasil pengamatan
Mengungkapkan apa yang mungkin terjadi
pada keadaan sebelum diamati
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No.

Indikator

5.

Mengajukan
pertanyaan

6.

Merumuskan
hipotesis

7.

Merencanakan
percobaan

8.

Menggunakan
alat/bahan

9.

Menerapkan
konsep

10.

Berkomunikasi

Sub Indikator Keterampilan Proses Sain
• Bertanya apa, mengapa, dan bagaimana
• Bertanya untuk meminta penjelasan
• Mengajukan pertanyaan yang berlatar
belakang hipotesis
• Mengetahui bahwa ada lebih dari satu
kemungkinan penjelasan dari suatu kejadian
• Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji
kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih
banyak atau melakukan cara pemecahan
masalah.
• Menentukan alat/bahan/sumber yang akan
digunakan
• Menentukan variabel/ faktor penentu
• Menentukan apa yang akan diukur, diamati,
dan dicatat
• Menentukan apa yang akan dilaksanakan
berupa langkah kerja
• Memakai alat/bahan
• Mengetahui alasan mengapa menggunakan
alat/bahan
• Mengetahui bagaimana menggunakan alat/
bahan.
• Menggunakan konsep yang telah dipelajari
dalam situasi baru
• Menggunakan konsep pada pengalaman baru
untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi
• Mengubah bentuk penyajian
• Menggambarkan data empiris hasil percobaan
atau pengamatan dengan grafik atau tabel atau
diagram
• Menyusun dan menyampaikan laporan secara
sistematis
• Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian
• Membaca grafik atau tabel atau diagram
• Mendiskusikan hasil kegiatan mengenai suatu
masalah atau suatu peristiwa

E. Fenomena Kimia dalam al Qur’an
Kimia merupakan ilmu pengetahuan tentang susunan, sifat, dan reaksi dari
suatu unsur atau zat. Ilmu ini pernah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan
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muslim pada era kemajuan dunia Islam dari abad ke-7 hingga abad ke -13 yang
dikenal dengan zaman keemasan Islam72.
Andaikan semua pemimpin di negeri ini mau menjadikan al Qur’an sebagai
pedoman hidup, dan mengupayakan agar seluruh masyarakat, mempelajari,
memahami, dan mengamalkan ajaran al Qur’an, maka pertolongan dan
perlindungan Allah akan datang ke negeri ini, sehingga negeri ini menjadi aman,
damai, tentram, adil dan sejahtera73.
Di dalam al Qur’an terdapat kandungan yang merujuk pada fenomenafenomena alamiah yang dapat dijumpai manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Ayat-ayat ini juga telah menarik perhatian manusia secara tidak langsung untuk
mempelajari berbagai elemen dan reaksi kimiawi yang ada di dalamnya, di
antaranya yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan kejadian manusia, kejadian
alam yang lain: [Al Hijr (15):26]
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Artinya: dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari
tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
[Faathir(35):11]
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Artinya: dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani,
kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan
tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan
melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur
seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan
72
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(sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu
bagi Allah adalah mudah.
[Al-Anbiyaa’ 21:30]
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Artinya: dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya
langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami
pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?
[Al-Baqarah 2:74]
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Artinya: kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan
lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir
sungai-sungai dari padanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu
keluarlah mata air dari padanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur
jatuh, karena takut kepada Allah. dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa
yang kamu kerjakan.
[Al-A’raaf 7:58]
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Artinya: dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan
seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh
merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi
orang-orang yang bersyukur.
[Ar-Ruum 30:20]
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Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang
biak.
[An-Nahl 16:68-69]
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Artinya: dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang
di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",
kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan
Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman
(madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.
[al-Hadid 57: 25]
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Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al
kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan
Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai
manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya
Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya
Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha
Perkasa.
Ilmu kimia merupakan sumbangan penting yang telah diwariskan para
kimiawan Muslim di abad keemasan bagi peradaban modern. Para ilmuwan dan
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sejarah Barat pun mengakui bahwa dasar-dasar ilmu kimia modern diletakkan
para kimiawan Muslim. Tak heran, bila dunia menabalkan kimiawan Muslim
bernama Jabir Ibnu Hayyan sebagai “Bapak Kimia Modern”. "Para kimiawan
Muslim adalah pendiri ilmu kimia," cetus Ilmuwan berkebangsaan Jerman di abad
ke-18 M. Will Durant dalam The Story of Civilization IV: The Age of Faith, juga
mengakui bahwa para kimiawan Muslim di zaman kekhalifahanlah yang
meletakkan fondasi ilmu kimia modern74.
Menurut Durant, kimia merupakan ilmu yang hampir seluruhnya diciptakan
oleh peradaban Islam. "Dalam bidang ini (kimia), peradaban Yunani (seperti kita
ketahui) hanya sebatas melahirkan hipotesis yang samar-samar," ungkapnya.
Sedangkan, peradaban Islam, papar dia, telah memperkenalkan observasi
yang tepat, eksperimen yang terkontrol, serta catatan atau dokumen yang begitu
teliti. Tak hanya itu, sejarah mencatat bahwa peradaban Islam di era kejayaan
telah melakukan revolusi dalam bidang kimia75.
Kimiawan Muslim telah mengubah teori-teori ilmu kimia menjadi sebuah
industri yang penting bagi peradaban dunia. Dengan memanfaatkan ilmu kimia,
Ilmuwan Islam di zaman kegemilangan telah berhasil menghasilkan sederet
produk dan penemuan yang sangat dirasakan manfaatnya hingga kini.
Berkat revolusi sain yang digelorakan para kimiawan Muslim-lah, dunia
mengenal berbagai industri serta zat dan senyawa kimia penting. Adalah fakta tak
terbantahkan bahwa alkohol, nitrat, asam sulfur, nitrat silver, dan potasium-senyawa penting dalam kehidupan manusia modern--merupakan penemuan para
74
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kimiawan Muslim. Revolusi ilmu kimia yang dilakukan para kimiawan Muslim di
abad kejayaan juga telah melahirkan teknik-teknik sublimasi, kristalisasi, dan
distilasi. Dengan menguasai teknik-teknik itulah, peradaban Islam akhirnya
mampu membidani kelahiran sederet industri penting bagi umat manusia, seperti
industri farmasi, tekstil, perminyakan, kesehatan, makanan dan minuman,
perhiasan, hingga militer76.
Kimia sering disebut sebagai "ilmu pusat" karena menghubungkan berbagai
ilmu lain, seperti fisika, ilmu bahan, nanoteknologi, biologi, farmasi, kedokteran,
bioinformatika, dan geologi. Koneksi ini timbul melalui berbagai subdisiplin yang
memanfaatkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, kimia
fisik melibatkan penerapan prinsip-prinsip fisika terhadap materi pada tingkat
atom dan molekul.
Kimia berhubungan dengan interaksi materi yang dapat melibatkan dua zat
atau antara materi dan energi, terutama dalam hubungannya dengan hukum
pertama termodinamika. Kimia tradisional melibatkan interaksi antara zat kimia
dalam reaksi kimia, yang mengubah satu atau lebih zat menjadi satu atau lebih zat
lain. Kadang reaksi ini digerakkan oleh pertimbangan entalpi, seperti ketika dua
zat berentalpi tinggi seperti hidrogen dan oksigen elemental bereaksi membentuk
air, zat dengan entalpi lebih rendah. Reaksi kimia dapat difasilitasi dengan suatu
katalis, yang umumnya merupakan zat kimia lain yang terlibat dalam media reaksi
tapi tidak dikonsumsi (contohnya adalah asam sulfat yang mengkatalisasi
elektrolisis air) atau fenomena immaterial (seperti radiasi elektromagnet dalam
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reaksi fotokimia). Kimia tradisional juga menangani analisis zat kimia, baik di
dalam maupun di luar suatu reaksi, seperti dalam spektroskopi.77
Dunia Islam sangat maju sebelum terjadi perang salib, mulai dari ilmu
kedokteran, kimia, biologi, sosial, ilmu perbintangan/astronomi, aljabar, science,
filsafat dan lain-lain semua ada di perpustakaan Baghdad Irak. Dimana selama
masa perang salib, banyak buku-buku Islam yang diambil, dan dibawa oleh
pasukan salib dan sebagian lain dibakar oleh pasukan salib. karena pada saat
terjadi serangan pasukan salibis, buku-buku di perpustakaan Baghdad dibakar dan
dibuang ke sungai tigris. Jadi hampir semua teknologi dan science yang ada di
tangan orang-orang barat berasal dari kebudayaan Islam.
Cikal bakal ilmu kimia modern seperti yang telah dinikmati pada saat ini,
sesungguhnya pernah melewati tahapan di mana teori-teori klasik yang dihasilkan
berasal dari olahan dan hasil karya ilmuwan muslim abad ke-12 yang lampau.
Kimia di tangan ilmuwan muslim mengalami lonjakan kemajuan besar karena
terjadi perubahan paradigma dalam mengemas sebuah ilmu pengetahuan dengan
menggunakan tahapan verifikasi melalui sebuah eksperimen. Hasil-hasil temuan
para ilmuwan muslim ini pun masih dirasakan manfaatnya hingga sekarang.
Perpindahan kimia Islam ke Eropa menjadi titik balik kemunduran kimia dan
sain-sain Islam pada umumnya yang sebelumnya menjadi lokomotif kemajuan
ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Bersamaan dengan itu, kimia secara
perlahan mulai ditinggalkan oleh ilmuwan masyarakat yang mulai beralih kepada
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ilmu kimia modern karena memiliki kerangka kerja yang lebih handal dan teliti
dalam kajian kealaman.
Beberapa ilmuan muslim mengejar ketinggalan kemajuan ilmu kimia modern
melalui riset-riset yang terus dikembangkan seperti yang kerap dilakukan pada
lembaga-lembaga akademik. Semangat dan kinerja yang ditunjukkan ilmuwan
muslim serta hasil dari kegiatan ilmiah tersebut dapat dianggap sebagai modal dan
aset untuk kemajuan ilmu kimia yang lebih baik serta pemanfaatan yang lebih
meluas dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Masalah
terbesar tersendatnya kemajuan ilmu kimia didunia muslim terletak pada
dukungan yang kongkret dari semua pihak. Di antara yang mutlak diperlukan
adalah dukungan moril baik dari instansi pemerintah, institusi agama dan
masyarakat, serta dukungan materil berupa kucuran dana yang signifikan78.
Demikianlah, perkembangan ilmu kimia di dunia muslim diawali kira-kira
sejak satu abad setelah hadirnya peradaban Islam, kemudian berkembang hingga
masa sekarang. Ilmu kimia modern berhutang banyak pada kimia Islam lebih dari
seperangkat metode, tetapi juga produk-produk kimiawi yang manfaatnya
dirasakan hingga masa sekarang. Ilmuwan muslim secara perlahan tetapi pasti
telah berupaya mengejar ketertinggalannya. Dengan kuantitas dan kualitas yang
dihasilkan di ilmuwan kimia muslim, cukuplah kompetitif untuk diharapkan
dengan apa yang telah dihasilkan di Barat79.
Setiap kimiawan Muslim itu telah memberi sumbangan yang berbeda-beda
bagi pengembangan ilmu kimia. Jabir (721 M-815 M), misalnya, telah
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memperkenalkan

eksperimen

atau

percobaan

kimia.

Ia

bekerja

keras

mengelaborasi kimia di sebuah laboratorium dengan serangkaian eksperimen.
Salah satu ciri khas eksperimen yang dilakukannya bersifat kuantitatif. Ilmuwan
Muslim berjuluk “Bapak Kimia Modern” itu juga tercatat sebagai penemu sederet
proses kimia, seperti penyulingan/distilasi, kristalisasi, kalnasi, dan sublimasi.
Cendekiawan-cendikiawan Barat mengakui bahwa Jabir Ibnu Hayyan (721815 H.) adalah orang yang pertama yang menggunakan metode ilmiah dalam
kegiatan penelitiannya dalam bidang alkemi yang kemudian oleh ilmuan Barat
diambil dan dikembangkan menjadi apa yang dikenal sekarang sebagai ilmu
kimia. Jabir, di Barat dikenal Geber, adalah orang yang pertama mendirikan suatu
bengkel dan mempergunakan tungku untuk mengolah mineral-mineral dan
mengekstraksi

dan

mineral-mineral

itu

zat-zat

kimiawi

serta

mengklasifikasikannya.
Muhammad Ibnu Zakaria, al-Razi (865-925), telah melakukan kegiatan yang
lazim dilakukan oleh ahli kimia dengan menggunakan alat-alat khusus, seperti
distilasi, kristalisasi, dan sebagainya. Buku al-Razi (Razes), diakui sebagai buku
pegangan laboratorium kimia pertama di dunia.
Sang ilmuwan yang dikenal di Barat dengan sebutan “Geber” itu pun tercatat
berhasil menciptakan instrumen pemotong, pelebur, dan pengkristal. Selain itu,
dia pun mampu menyempurnakan proses dasar sublimasi, penguapan, pencairan,
kristalisasi, pembuatan kapur, penyulingan, pencelupan, dan pemurnian. Berkat
jasanya pula, teori oksidasi-reduksi yang begitu terkenal dalam ilmu kimia
terungkap. Senyawa atau zat penting seperti asam klorida, asam nitrat, asam sitrat,
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dan asam asetat lahir dari hasil penelitian dan pemikiran Jabir. Ia pun sukses
melakukan distilasi alkohol. Salah satu pencapaian penting lainnya dalam
merevolusi kimia adalah mendirikan industri parfum.
Muhammad Ibn Zakariya ar-Razi Ilmuwan Muslim lainnya yang berjasa
melakukan revolusi dalam ilmu kimia adalah Al-Razi (lahir 866 M). Dalam
karyanya berjudul, Secret of Secret, Al-Razi mampu membuat klasifikasi zat alam
yang sangat bermanfaat. Ia membagi zat yang ada di alam menjadi tiga, yakni zat
keduniawian, tumbuhan, dan zat binatang. Soda serta oksida timah merupakan
hasil kreasinya. Al-Razi pun tercatat mampu membangun dan mengembangkan
laboratorium kimia bernuansa modern. Ia menggunakan lebih dari 20 peralatan
laboratorium pada saat itu. Dia juga menjelaskan eksperimen-eksperimen yang
dilakukannya.

Al-Razi

merupakan

ilmuwan

pelopor

yang

menciptakan

laboratorium modern.
Bahkan, peralatan laboratorium yang digunakannya pada zaman itu masih
tetap dipakai hingga sekarang. "Kontribusi yang diberikan Al-Razi dalam ilmu
kimia sungguh luar biasa penting," cetus Erick John Holmyard (1990) dalam
bukunya, Alchemy. Berkat Al-Razi pula industri farmakologi muncul di dunia.
Sosok kimiawan Muslim lainnya yang tak kalah populer adalah Al-Majriti
(950 M-1007 M). Ilmuwan Muslim asal Madrid, Spanyol, ini berhasil menulis
buku kimia bertajuk, Rutbat Al-Hakim. Dalam kitab itu, dia memaparkan rumus
dan tata cara pemurnian logam mulia.
Sejarah peradaban Islam pun merekam kontribusi Al-Biruni (wafat 1051 M)
dalam bidang kimia dan farmakologi. Dalam Kitab Al-Saydalah (Kitab Obat-
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obatan), dia menjelaskan secara detail pengetahuan tentang obat-obatan. Selain
itu, ia juga menegaskan pentingnya peran farmasi dan fungsinya. Begitulah, para
kimiawan Muslim di era kekhalifahan berperan melakukan revolusi dalam ilmu
kimia.
Kimia tidak memiliki nilai kehidupan, tetapi dengan mempelajari kimia
peserta didik dapat mengambil manfaatnya berupa nilai-nilai kehidupan. Proses
kimia diperoleh dengan metode ilmiah, yang di dalamnya terdapat kerja ilmiah.
Kerja ilmiah terdiri atas langkah-langkah: (1) merumuskan masalah, (2)
mengumpulkan keterangan, (3) membuat hipotesis, (4) melakukan eksperimen
(mencatat data, mengolah data,menganalisis data), (5) menarik kesimpulan, (6)
menguji kembali kesimpulan dengan eksperimen, dan (7) melaporkan hasil80.
Dalam kerja ilmiah peserta didik wajib memiliki sikap ilmiah yang meliputi;
Jujur, yaitu mengajukan data sebenarnya dari hasil penelitian tanpa mengubahnya,
walaupun tidak sesuai dengan hipotesis dan teori. Terbuka, yaitu dapat menerima
perbedaan hasil yang diperoleh teman lain atau ilmuwan lain dan teori baru dari
eksperimen terbaru. Mampu membedakan fakta dan opini. Tekun dan ulet dalam
melakukan penelitian serta tidak mudah putus asa. Teliti, cermat, dan akurat tidak
ceroboh dan tidak melakukan kesalahan dalam penelitian, sehingga didapatkan
hasil yang benar-benar akurat. Tidak mudah percaya jika tidak ada bukti yang
mendukung. Percaya bahwa kebenaran itu bersifat relaif, sehingga tidak
memaksakan diri.
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Sikap ilmiah dalam pembelajaran kimia merupakan bagian dari sikap pada
umumnya, dan sikap adalah bagian dari nilai, yaitu nilai kehidupan. Bila
penanaman nilai kehidupan dalam pembelajaran kimia terjadi berulang-ulang,
maka diharapkan nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam diri peserta didik.
Dengan kata lain, dalam setiap pembelajaran mata pelajaran apapun, termasuk
pembelajaran kimia, sangat diha-rapkan bahwa materi yang diajarkan tidak hanya
sebagai school knowledge (pengetahuan sekolah), tetapi juga menjadi inner
knowledge (pengetahuan dalam diri) yang akhirnya ditunjukkan dalam bentuk
perilaku (action knowledge). Dengan demikian terjadilah keselarasan aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembelajaran. Sejumlah sikap
ilmiah tersebut dapat menjadi nilai kehidupan peserta didik dimana nilai-nilai
kehidupan secara bersama-sama akan membentuk kepribadian peserta didik.
Nilai afektif yang diinginkan ditanamkan guru sain/kimia kepada peserta
didiknya bukanlah sekedar niai-nilai yang berkaitan dengan sikap, konsep diri,
motivasi dan minat, tetapi nilai-nilai afektif yang langsung berkaitan dengan
materi ajar sain/kimia itu sendiri. Guru sain/kimia harus mengajarkan materi
sain/kimia pada peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik memiliki
kemampuan transfer of knowledge dan transfer of value.
Norma adalah ukuran, garis pengarah, atau aturan kaidah bagi pertimbangan
dan penilaian atau aturan mengenai cara bertingkah laku dalam kehidupan
manusia. Norma bersumber dari nilai dan berisi perintah atau larangan.
Etika dan moral sering diartikan sama, namun sebenarnya ada sedikit
perbedaan antara keduanya. Etika (ilmu) mempunyai arti lebih luas daripada
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moral (ajaran). Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang hal yang baik dan hal
yang buruk. Moral adalah ajaran tentang baik-buruk yang diterima umum
mengenai tingkah laku atau perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak, budi
pekerti, susila. Moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia,
bukan manusia sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Dapat terjadi seorang
guru bermoral jujur, tetapi berperilaku kurang baik dalam mengajar.
Etika dan moral bersumber pada norma, dan norma bersumber pada nilai.
Etika bersifat ilmiah (struktur kehidupan), sedang moral bersifat aplikatif
(bagaimana manusia harus hidup). Nilai-nilai yang dianut seseorang bersumber
pada kepribadian orang yang bersangkutan. Kejujuran adalah suatu nilai, larangan
menipu atau larangan berbohong adalah norma kejujuran, dan tidak menipu atau
tidak berbohong adalah moral kejujuran.
Istilah nilai sama dengan istilah karakter atau tabiat. Nilai terdiri atas
sejumlah sikap dan sejumlah nilai menyusun kepribadian seseorang. Nilai luhur
artinya nilai yang sangat baik, nilai luhur bangsa Indonesia adalah kumulasi nilai
suku-suku bangsa Indonesia. Nilai luhur suku bangsa Indonesia merupakan
kumulasi dari nilai perorangan penduduk Indonesia. Warga negara Indonesia
memperoleh pendidikan nilai melalui pendidikan, pemuka agama, pemuka adat,
pemuka pemerintahan.
Pendidikan nilai di pendidikan dasar dan menengah diperoleh dari semua
mata pelajaran yang ada, proporsi terbesar didapat dari kelompok mata pelajaran
agama dan akhlak mulia serta kewarganegaraan. Pendidikan sain juga
menyumbang pendidikan nilai melalui pendidikan sikap ilmiah dan kerja ilmiah
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yang merupakan bagian metode ilmiah. Pendidikan nilai yang saat ini sedang
digalakkan tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tetapi harus dipadukan
dengan materi pendukung kompetensi dasar yang sesuai.
Pendidikan sain/kimia sudah menyediakan “rumah” bagi pendidikan nilai/
karakter, yaitu pada dimensi sikap ilmiah dan metode ilmiah yang di dalamnya
terdapat kerja ilmiah. Aspek-aspek pendidikan nilai dapat dipadukan dalam (1)
materi pembelajaran, (2) kegiatan pembelajaran, (3) indikator pencapaian
kompetensi, dan (4) instrumen penilaian.
F. Karakteristik Mata Pelajaran Kimia dalam Standar Isi Kurikulum
tingkat SMA/MA
Ilmu kimia diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperimen untuk
mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam
khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, transformasi,
dinamika dan energetika zat. Oleh karena itu mata pelajaran kimia di SMA/MA
mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur dan
sifat, perubahan, dinamika dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan
penalaran. Ilmu kimia dapat menjelaskan secara mikro (molekuler) terhadap
fenomena makro berbagai aspek tentang zat. Selain itu, ilmu kimia sangat
membantu dan berkontribusi terhadap penguasaan ilmu lainnya terutama ilmu
terapan seperti pertambangan, pertanian, kesehatan, perikanan dan teknologi81.
Saintis mempelajari gejala alam melalui proses dan sikap ilmiah tertentu.
Proses itu misalnya pengamatan dan eksperimen, sedangkan sikap ilmiah
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misalnya objektif dan jujur pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.
Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah itu saintis memperoleh penemuanpenemuan yang dapat berupa fakta, teori, hukum, dan prinsip/konsep. Penemuanpenemuan itulah yang disebut produk kimia. Oleh sebab itu, pembelajaran kimia
dan penilaian hasil belajar kimia harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia
sebagai sikap, proses, dan produk.
Kimia sebagai proses/metode penyelidikan (discovery/inquiry) meliputi cara
berpikir, sikap, dan langkah-langkah kegiatan ilmiah untuk memperoleh produkproduk kimia, mulai dari menemukan masalah, mengumpulkan fakta-fakta terkait
masalah, membuat asumsi, mengendalikan variabel, melakukan observasi,
melakukan pengukuran, melakukan inferensi memprediksi, mengumpulkan dan
mengolah

data

hasil

observasi/pengukuran,

serta

menyimpulkan

dan

mengomunikasikan82.
Dalam konteks ini, kimia bukan sekadar bagaimana cara bekerja, melihat, dan
cara berpikir, melainkan sebagai jalan untuk mengetahui/menemukan. Sementara
nilai-nilai kimia berhubungan dengan tanggung jawab moral, nilai-nilai sosial,
sikap dan tindakan seseorang dalam belajar atau mengembangkan kimia. Sikap
dan tindakan ini misalnya keingintahuan, keseimbangan antara keterbukaan dan
skeptis, kejujuran, ketelitian, ketekunan, hati-hati, toleran, dan hemat.
Pembelajaran kimia seperti struktur atom, sistem periodik unsur, ikatan
kimia, unsur-unsur di alam dan sebagainya berkaitan erat dengan kebesaran Tuhan
Yang Maha Esa sebagai Pencipta alam ini. Dengan demikian pembelajaran kimia
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dapat dipandang sebagai wahana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan sebagai latihan berpikir untuk memahami alam dengan
melakukan penyelidikan membangun sikap dan nilai serta membangun
pengetahuan dan keterampilan83.
Mata pelajaran kimia di SMA/MA bertujuan sebagai berikut84:
1.

Membangun kesadaran tentang keteraturan dan keindahan alam sebagai
wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.

2.

Memupuk sikap ilmiah yang mencakup: sikap jujur dan obyektif
terhadap data; disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
kegiatan; sikap terbuka (bersedia menerima pendapat orang lain serta
mau mengubah pandangannya, jika ada bukti bahwa pandangannya tidak
benar); ulet dan tidak cepat putus asa; kritis terhadap pernyataan ilmiah
(tidak mudah percaya tanpa ada dukungan hasil observasi/data empiris);
dan bekerjasama dengan orang lain.

3.

Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui
percobaan atau eksperimen, dimana peserta didik melakukan pengujian
hipotesis dengan melakukan eksperimen (yang mungkin melibatkan
penggunaan instrumen), pengambilan data, pengolahan dan interpretasi
data, serta mengomunikasikan hasil eksperimen secara lisan dan tertulis.

4.

Meningkatkan kesadaran terhadap aplikasi ilmu kimia yang dapat
bermanfaat dan juga mungkin merugikan bagi individu, masyarakat, dan

83
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lingkungan serta menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan
lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.
5.

Memahami konsep-konsep kimia dan saling keterkaitannya sebagai bekal
belajar kimia di perguruan tinggi.

6.

Menerapkan konsep-konsep kimia untuk menyelesaikan masalah dalam
kehidupan sehari-hari dan teknologi.

7.

Membentuk sikap positif terhadap kimia, yaitu merasa tertarik untuk
mempelajari kimia lebih lanjut karena kemampuan kimia menjelaskan
secara molekuler berbagai peristiwa alam dan berperan penting dalam
pengembangan teknologi.

Ruang lingkup kimia mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai
yang dirumuskan dalam kompetensi dasar kimia yang harus dimiliki peserta didik.
Kompetensi dasar kimia di SMA/MA merupakan kelanjutan dari kompetensi
dasar kimia di SMP (yang terintegrasi dalam mata pelajaran IPA) dan juga
sebagai prasyarat untuk belajar kimia di kelas lebih lanjut sampai di perguruan
tinggi. Kompetensi kimia SMA/MA juga ditekankan pada pengembangan
kecakapan hidup (life skill) yang bermanfaat bagi semua peserta didik untuk
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari85.
Kelas X
1. Hakikat dan Peran Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari (Hakekat Ilmu
Kimia, Metode Ilmiah, Keselamatan Kerja di Laboratorium, dan Peran
Kimia dalam Kehidupan);
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2.

Struktur Atom dan Sistem Periodik (Perkembangan Model Atom,
Struktur Atom, Konfigurasi Elektron dan Diagram Orbital, Letak Unsur
dalam Tabel Periodik, Perkembangan Tabel Periodik, Sifat-sifat Periodik
Unsur);

3.

Ikatan Kimia dan Bentuk Molekul (Ikatan Ion, Ikatan Kovalen, Ikatan
Kovalen Koordinasi, Ikatan Logam, Interaksi Antar Molekul, Kepolaran
Senyawa, Bentuk Molekul);

4.

Larutan Elektrolit dan Larutan Non Elektrolit;

5.

Konsep Reaksi Oksidasi Reduksi dan Bilangan Oksidasi (Perkembangan
Konsep Reaksi Redoks, dan Bilangan Oksidasi);

6.

Tatanama Senyawa Anorganik dan Organik ;

7.

Stokiometri (Ar, Mr, Persamaan Reaksi, Hukum Dasar Kimia, Konsep
Mol, Perhitungan Kimia)

Kelas XI
1. Senyawa Hidrokarbon dan Minyak Bumi (Struktur, Sifat dan
Penggolongan Senyawa Hidrokarbon, Pembentukan dan Pemisahan
Minyak Bumi, Dampak Pembakaran Hidrokarbon),
2.

Termokimia (Reaksi Eksoterm dan Endoterm, Menentukan Entalpi
Reaksi);

Laju

Reaksi

(Teori

Tumbukan,

Faktor-faktor

yang

Mempengaruhi Laju Reaksi, Orde Reaksi);
3.

Kesetimbangan Kimia (Faktor-faktor yang mempengaruhi Pergeseran
Kesetimbangan, Tetapan Kesetimbangan);
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4.

Asam dan Basa (Perkembangan Konsep Asam dan Basa, Indikator asambasa, pH, Titrasi Asam-Basa);

5.

Hidrolisis (Sifat Garam yang terhidrolisis, Tetapan Hidrolisis, pH
garam);

6.

Larutan Penyangga (Sifat Larutan Penyangga, pH larutan Penyangga,
Peranan Larutan Penyangga dalam Tubuh Mahluk Hidup);

7.

Kelarutan dan Hasil kali Kelarutan (memprediksi terbentuknya Endapan,
Pengaruh Penambahan Ion Senama);

8.

Sistem Koloid (Jenis Koloid, Sifat Koloid, Pembuatan Koloid, Peranan
koloid dalam Kehidupan Sehar-hari dan Industri).

Kelas XII
1. Sifat Koligatif Larutan (Penurunan Tekanan Uap, Kenaikan Titik Didih,
Penurunan Titik Beku, Tekanan Osmotik, Sifat Koligatif Larutan
Elektrolit dan Nonelektrolit);
2.

Reaksi Redoks dan Elektrokimia (Penyetaraan Persamaan Reaksi redoks,
Sel Elektrokimia dan Potensial Sel, Sel Elektrolisis dan Hukum Faraday,
Korosi);

3.

Kimia Unsur (Kelimpahan Unsur-Unsur di Alam, Sifat Fisik dan Sifat
Kimia Unsur; Gas Mulia, Halogen, Alkali, Alkali Tanah, Periode 3 dan
Periode 4, Pembuatan unsur-unsur dan senyawa; Halogen, Alkali, Alkali
Tanah, Aluminium, Nitrogen, Oksigen, Belerang, Silikon, Besi, Krom,
Tembaga, Kegunaan dan Dampak Unsur/Senyawa bagi Manusia dan
Lingkungan);
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4.

Senyawa Karbon (Struktur, Tata Nama, Sifat, Identifikasi dan Kegunaan
Senyawa: Haloalkana, Alkanol dan Alkoksialkana, Alkanal dan Alkanon,
Asam Alkanoat dan Alkilalkanoat, Benzena dan Turunannya);

5.

Makromolekul

(Struktur,

Tatanama,

Sifat,

Penggunaan,

dan

Penggolongan Polimer, Karbohidrat, Protein, Lemak)
G. Penelitian yang Relevan
1. Imelda fajriati 2010 dalam perkembangan ilmu kimia di dunia muslim.
Alkimia yang diwarisi dari peradaban sebelumnya oleh ilmuwan muslim pada
abad keemasan peradaban Islam adalah embrio dari ilmu kimia modern yang
dinikmati pada masa sekarang. Islam berhasil menciptakan ilmu pengetahuan
yang baru, unik dan terpadu melalui penyesuaian dengan nilai-nilai Islam.
Alkimia dalam genggaman ilmuwan muslim mengalami kemajuan besar karena
berhasil merumuskan metode eksperimen dalam mengembangkan kerangka
keilmuannya

serta menghasilkan produk-produk kimiawi yang manfaatnya

dirasakan hingga masa sekarang.
Alkimia Islam mengalami kemunduran manakala terjadi transformasi ilmu
pengetahuan dari peradaban Islam ke Eropa pada era renaissance yang diimbangi
munculnya ilmu kimia modern. Masa ini sekaligus momentum ketertinggalan
kemajuan ilmu pengetahuan secara umum di dunia Islam termasuk ilmu kimia.
Para ilmuwan kimia muslim secara bertahap telah mengejar ketertinggalan
kemajuan ilmu kimia melalui beberapa riset dan hasil yang terus diupayakan
kemanfaatannya bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim. Beberapa hal
yang menyebabkan ketertinggalan dunia Islam dalam sain, khususnya ilmu kimia,
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adalah kurangnya dukungan baik moral (pemerintah, agama dan masyarakat) dan
material (dukungan dana). Inilah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi
masyarakat muslim untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang sain dan
teknologi86.
2. Manihar situmorang 2013, dalam pengembangan buku ajar kimia sma melalui
inovasi pembelajaran dan integrasi pendidikan karakter untuk meningkatkan
hasil belajar siswa.
Meningkatkan mutu pendidikan dan perbaikan karakter sumberdaya manusia
sangat menentukan dalam meningkatkan daya saing bangsa yang dapat dilakukan
melalui

pengadaan

buku

ajar

bermutu.

Penelitian

bertujuan

untuk

mengembangkan buku ajar yang inovatif terintegrasi dengan pendidikan karakter
yang dipergunakan dalam pembelajaran. Penelitian dilakukan pada siswa SMA di
Sumatera Utara Tahun Akademik 2012/2013. Pengembangan buku ajar dilakukan
melalui inovasi pembelajaran kimia dengan mengintegrasikan pendidikan karakter
untuk memperoleh buku kimia standar, inovatif dan mengandung pendidikan
karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku ajar kimia hasil inovasi dapat
menolong siswa di dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi sesuai
tuntutan kurikulum. Buku ajar sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan
kegiatan belajar kimia siswa dengan mudah dan efisien sehingga terjadi
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pergeseran pembelajaran dari teacher centre menuju student centre, dan sekaligus
meningkatkan karakter baik siswa87.
3.

Ratna almira sari dkk 2017, pengembangan modul pembelajaran kimia
berbasis blog untuk materi struktur atom dan sistem periodik unsur sma kelas
xi.
Mengembangkan dan menghasilkan modul pembelajaran kimia berbasis blog

yang memenuhi kriteria baik digunakan dalam pembelajaran kimia untuk materi
struktur atom dan sistem periodik unsur SMA kelas XI berdasarkan penilaian ahli
materi, ahli media, dan guru mata pelajaran kimia. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and
Development)

yang mengadaptasi model pengembangan Borg and Gall.

Langkah-langkah pengembanganya adalah sebagai berikut: (1) analisis potensi
dan masalah, (2) perencanaan, (3) pengembangan draf produk, (4) tahap validasi
dan revisi, (5) uji coba skala kecil dan revisi, (6) uji coba skala menengah dan
revisi, (7) uji coba skala besar dan revisi. Kesimpulannya adalah modul
pembelajaran kimia berbasis blog yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria
baik digunakan dalam pembelajaran kimia88.
4. Sulistyani 2010, dalam pendekatan induktif dalam pembelajaran kimia
beracuan konstruktivisme untuk membentuk pemikiran kritis, kreatif, dan
berkarakter.
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Mengkaji pendekatan induktif beracuan konstruktivisme pada pembelajaran
kimia dalam rangka membentuk pemikiran kritis, kreatif, dan berkarakter. Pada
kajian ini, penulis menerapkan 4 fase dalam proses pembelajaran, yaitu fase
pendahuluan, fase induktif, fase diskusi kelas, dan fase kegiatan penutup. Menurut
kajian penulis, pemikiran kritis-kreatif dapat dioptimalkan terutama pada fase
kegiatan induktif dan fase diskusi kelas. Pada fase kegiatan induktif, kegiatan
utama siswa adalah mengamati, menyelidiki, menganalisis, dan memikirkan halhal yang bersifat khusus kemudian membangun konsep atau generalisasi. Selain
itu, siswa juga berkesempatan untuk mendesain sendiri strategi pengumpulan
informasi. Fase diskusi memberi kesempatan siswa untuk bertukar pikiran,
mengemukakan pendapat, dan mencermati pendapat temannya sehingga
mengembangkan daya evaluasi dan komunikasi siswa. Jadi, kegiatan pada kedua
fase tersebut mampu melatih daya pikir kritis-kreatif siswa secara optimal. Aspek
pengembangan karakter dapat dijalankan pada keseluruhan fase. Pendidikan
karakter secara langsung berkaitan nilai-nilai moral, komitmen, dan motivasi
dapat ditekankan pada fase pendahuluan dan penutup, sedangkan pendidikan
karakter secara tersirat dapat dilakukan pada keseluruhan fase. Selain guru sebagai
model, bentuk penghargaan dan hukuman termasuk bentuk pendidikan karakter
secara tidak langsung. Dengan demikian, pembelajaran kimia melalui pendekatan
induktif beracuan konstruktivisme dapat digunakan sebagai strategi untuk
membentuk pemikiran siswa yang logis, jujur, kritis-kreatif, dan berkepribadian
baik89.
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5. Muratni ismail, Lukman a.r.laliyo, La alio 2013 dalam meningkatkan hasil
belajar ikatan kimia dengan menerapkan strategi pembelajaran peta konsep
pada siswa kelas x di sma negeri I Telaga.
Peningkatkan hasil belajar siswa pada materi ikatan kimia dengan
menggunakan strategi peta konsep. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X 2
SMA Negeri I Telaga yang berjumlah 31 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki
dan 25 orang perempuan. Pembelajaran dengan menggunakan strategi peta konsep
ini hasil belajar siswa pada materi ikatan kimia meningkat dari siklus I ke II, hal
ini dapat dilihat pada hasil belajar siswa pada sisklus I sebesar 80,09 % dan pada
siklus II 85,79 %.Berdasarkan data hasil penelitian tersebut, maka hipotesis
tindakan teruji kebenarannya, yaitu “dengan menggunakan strategi peta konsep
dalam mempelajari materi tentang ikatan kimia, maka hasil belajar siswa
meningkat”90.
6. Elvinawati, Sumpono, dan Hermansyah Amir 2012, dalam Lesson Study Pada
Mata Kuliah Kimia Sekolah I Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas
Pembelajaran Dan Pembangunan Karakter (Character Building).
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan Lesson Study,
mahasiswa secara bergantian tampil sebagai guru model sedang mahasiswa yang
lainnya bertindak sebagai audiens sekaligus pengamat atau observer. Selama
proses pembelajaran dilakukan observasi terhadap aktivitas belajar mahasiswa
secara komprehensif baik mahasiswa yang tampil sebagai pemateri atau guru
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model maupun mahasiswa yang bertindak sebagai audiens serta pengamat. Untuk
melihat perolehan hasil belajar mahasiswa pada aspek kognitif dilakukan tes
tertulis dengan soal berbentuk essay. Dari hasil test dihitung rata-rata nilai dan
ketuntasan belajar klasikal, sedang dari hasil observasi dihitung jumlah total skor
yang diperoleh kemudian ditentukan kategorinya baik pada aspek afektif maupun
psikomotor. Dari observasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran diperoleh
bahwa aktivitas belajar mahasiswa berada pada kategori baik. Selain itu juga
diketahui bahwa penerapan Lesson Study juga membantu dalam pembangunan
karakter mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
penerapan Lesson Study pada mata kuliah Kimia Sekolah I dapat meningkatkan
kualitas proses pembelajaran dan membantu pembangunan karakter (Character
Building) mahasiswa91.
7. Mitarlis 2012,

dalam Peranan Kegiatan Praktikum Kimia Dasar I Materi

Pemisahan Campuran Dalam Rangka Pencapaian Nilai-Nilai Karakter Bagi
Mahasiswa Kimia Unesa Dengan Model Terintegrasi.
Pengembangan nilai-nilai karakter dengan model terintegrasi dalam mata
kuliah di Jurusan Kimia FMIPA Unesa. Mata kuliah yang diteliti adalah Kimia
Dasar I dengan tujuan untuk mengetahui peranan kegiatan praktikum Pemisahan
Campuran dalam rangka pencapaian nilai-nilai karakter. Metode yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dan metode angket yang dilakukan dengan
identifikasi nilai-niali karakter, dan respon mahasiswa tentang pencapaian nilainilai karakter. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan bahwa:
91
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I Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dan Pembangunan Karakter (Character
Building), Jurnal Exacta, Vol. X. No. 2. 2012.

127

Kegiatan praktikum pemisahan campuran dapat memberikan peranan dalam
pencapaian nilai-nilai karakter dengan model terintegrasi dalam mata kuliah
Kimia Dasar I di Jurusan Kimia FMIPA Unesa. Nilai-nilai karakter yang dapat
dicapai dengan kegiatan praktikum pemisahan campuran antara lain; (1) religius,
(2) jujur, (3) teliti, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif/inovatif, (7) mandiri, (8)
demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) berfikir logis, (11) kritis, (12)
bersahabat/komunikatif, (13) gemar membaca, (14) bergaya hidup sehat, dan (15)
tanggung jawab92.
8. Agung Nugroho Catur Saputro 2012, Pengintegrasian Nilai-Nilai Relegius
Dalam Buku Pelajaran Kimia SMA/MA Sebagai Metode Alternatif
Membentuk Karakter Insan Mulia Pada Siswa.
Buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang sangat strategis
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan karakter yang sekarang ini
telah masuk dalam kurikulum pendidikan seyogyanya mendapat perhatian serius
dari praktisi pendidikan. Karakter siswa yang bagaimana yang akan dibentuk
perlu dipikirkan secara matang. Dalam makalah ini, penulis memberikan wacana
tentang pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai relegius bersumber dari al
Qur’an melalui buku pelajaran kimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
(1) Kemungkinan pemasukan nilai-nilai relegius dalam buku pelajaran kimia
SMA/MA sebagai upaya mengintegrasikan pendidikan karakter Islami (karakter
insan mulia), dan (2) Metode pengintegrasian nilai-nilai relegius dalam buku
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pelajaran kimia SMA/MA. Penelitian ini dilakukan melalui kajian berbagai
pustaka yang berkaitan dengan materi kimia dan nilai-nilai relegius dalam ayatayat al Qur’an dan didukung dengan pengalaman selama mengajar dan menyusun
buku pelajaran kimia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Nilai-nilai
relegius dapat dimasukkan dalam buku pelajaran kimia SMA/MA, (2) Metode
pengintegrasian nilai-nilai relegius dalam buku pelajaran kimia SMA/MA dapat
ditempuh melalui pengutipan ayat-ayat AlQur’an yang berkaitan dengan tema
materi kimia di awal atau di dalam isi uraian materi pelajaran disertai penjelasan
makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut93.
9. Wawan Wahyu 2015 , Peningkatan Efikasi Diri Peserta Didik dalam
Pembelajaran Kimia melalui Teknik Jigsaw II.
Efikasi diri peserta didik perlu dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran.
Efikasi diri merupakan prasyarat mutlak bagi peserta didik agar dapat
menumbuhkan aktivitas dan kreativitasnya sehingga sangat penting untuk dikaji
dan perlu mendapatkan perhatian serius. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk
meningkatkan efikasi diri peserta didik melalui penerapan Teknik JigSAW II
dalam kegiatan pembelajaran kimia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kuasi eksperimen dengan desain Pretest-Posttest Nonequivalent Control
Group Design. Subyek penelitian sebanyak 79 peserta didik kelas XI IPA tahun
pelajaran 2013/2014 di salah satu SMAN kota Padang, terdiri dari kelas
eksperimen (n=40) dan kelas kontrol (n=39). Instrumen penelitian yang digunakan
terdiri dari 3 jenis, yakni kuesioner efikasi diri (KED), pedoman wawancara
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(PW), dan lembar observasi (LO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi
diri peserta didik kelas eksperimen (N-gain rata-rata =0,61) lebih tinggi daripada
kelas kontrol (N-gain rata-rata =0,41). Hasil wawancara menggambarkan bahwa
pendidik dan peserta didik memberikan tanggapan yang positif terhadap
penerapan Teknik Jigsaw II dalam pembelajaran kimia. Hasil observasi
mengindikasikan bahwa aktivitas belajar peserta didik cukup baik (rata-rata
aktivitas=72,38). Oleh karena itu, disarankan bahwa efikasi diri peserta didik
perlu dikembangkan lebih lanjut dalam kegiatan pembelajaran IPA pada topik dan
jenjang yang berbeda94.
10. Wilda Syahri 2014, Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Desain
Pembelajaran Kimia Untuk Meningkatkan Kreatifitas Dan Kemampuan
Komunikasi Mahasiswa Prodi Kimia Di Fkip Universitas Jambi.
Berdasarkan kurikulum Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas
Jambi, Desain Pembelajaran Kimia salah satu mata kuliah yang tergabung dalam
kelompok Mata Kuliah Keahlian (MKK). Banyak mahasiswa yang kurang
antusias dan kurang berminat mempelajarinya, yang ditandai dengan rendahnya
kreatifitas dan kemampuan komunikasi mahasiswa serta hasil belajar yang mereka
peroleh

tidak

memuaskan.

Oleh

karena

itu,

dipandang

perlu

untuk

mengembangkan suatu model pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa
untuk dapat secara mandiri mempelajari dan memahami materi Desain
Pembelajaran Kimia, sehingga memberikan keleluasaan dan keluwesan bagi
mahasiswa. Model pembelajaran yang dikembangkan adalah model pembelajaran
94
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berbasis pendidikan karakter untuk mahasiswa prodi kimia pada mata kuliah
Desain Pembelajaran Kimia. Model pegembangan pembelajaran ini termasuk di
dalamnya pengembangan silabus Desain Pembelajaran Kimia yang berbasis
pendidikan karakter pada Pendidikan Tinggi di Prodi Kimia FKIP Universitas
Jambi. Pelaksanaan pembelajaran Perkuliahan Desain Pembelajaran Kimia
menggunakan model dengan menggunakan model silabus yang mengacu pada
pendidikan karakter untuk setiap mahasiswa sangat berhasil. Oleh karena itu,
untuk mata kuliah Desain Pembelajaran Kimia perlu menerapkan model silabus
ini. Dengan pengembangan model pembelajaran ini, telah menggali kemampuan
individual mahasiswa serta menimbulkan daya tarik, sehingga dapat melahirkan
motivasi

bagi

mahasiswa

dalam

meningkatkan

kreatifitas,

kemampuan

komunikasi, prestasi dan hasil belajarnya. Di samping itu model pembelajaran ini
juga dapat menjembatani permasalahan keterbatasan kemampuan komunikasi
mahasiswa dalam proses belajar mengajar di kelas, serta dengan adanya bantuan
model pembelajaran ini dapat menjembatani persoalan rendahnya kreatifitas dan
aktualisasi diri mahasiswa. Dengan cara ini tingkat penguasaan konsep,
kreatifitas, kemampuan komunikasi dan keterampilan proses sain mahasiswa
sebagai calon guru kimia terhadap mata kuliah Desain Pembelajaran Kimia lebih
baik sehingga dapat meningkatkan kompetensi profesional calon guru kimia95.
11. Pangoloan Soleman Ritonga 2011, ”Air” Sebagai Sarana Peningkatan Imtaq
(Integrasi Kimia Dan Agama).
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Air merupakan nikmat dan karunia dari Allah SWT yang tiada tara. Dalam Al
Qur’an dijelaskan bahwa air merupakan sumber kehidupan dengan air Allah SWT
menumbuh kembangkan tanam-tanaman dan mengembangbiakkan hewan-hewan
ternak. Air memiliki bentuk kristal geometri yang berbeda-beda sesuai dengan
perlakuan yang kita berikan. Ketika kita senantiasa mengumandangkan kalimatkalimat yang mendekatkan kita kepada Allah SWT, kalimat-kalimat yang baik
lagi bermakna maka bentuk kristal air akan terlihat indah, sebaliknya apabila kita
senantiasa melontarkan kalimat-kalimat yang jelek dan caci maki maka bentuk
kristal air berubah menjadi buruk. Subhanallah. Dari pandangan kimia air
memiliki rumus molekul H2O dan antar molekulnya terdapat ikatan kimia yaitu
ikatan hidrogen. Adanya ikatan hirogen ini merupakan salah satu bukti kebesaran
Allah SWT karena tanpa adanya ikatan hidrogen pada antar molekul air maka air
akan mencair sekitar pada suhu –100oC dan mendidih pada suhu –90oC, ini berarti
kita tidak akan pernah melihat dan menjumpai air lagi maka tidak akan ada lagi
kehidupan di dunia ini dengan kata lain terjadilah kiamat.96
12. Kuncoro Hadi, 2017, Integrasi Nilai Karekter Islam dalam Materi Asam Basa
Pelajaran Kimia Kelas XI.
Ilmu kimia pada hakikatnya adalah suatu tubuh pengetahuan (a body of
knowledge) yang mempelajari, memahami, dan menginvestigasi peristiwa atau
fenomena alam dengan segala aspeknya yang bersifat empiris dengan
menggunakan metode ilmiah yang mengandung keterampilan proses. Ada banyak
nilai sain yang dapat ditekankan ketika kita membantu anak mencobakan proses
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dan ketika mempelajari konten kimia di dalam kelas. Enam di antaranya adalah
nilai khusus yang menarik bagi guru: nilai kebenaran, kebebasan, tidak mudah
pecaya (skeptisme), keaslian (originality) dalam berpikir dan mengemukakan
pendapat, keteraturan, dan komunikasi. Keenam nilai ini tidak hanya diperlukan
dalam sain, tetapi pada semua bidang (areas) pemahaman manusia lainnya. Nilai
yang lain yang terkandung dalam sain adalah nilai-nilai Islam yang dapat
dikembangkan, misalnya dengan menyisipkan ayat-ayat Al Qur’an (Kauniyah)
yang relevan dengan suatu topik atau bahasan tertentu dalam Ilmu kimia.
Menyinggung masalah pembelajaran berarti membahas pula fungsi dan
peranan guru di kelas. Hal ini merupakan suatu kewajaran mengingat guru adalah
ujung tombak proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Peran guru dirasakan
semakin penting di tengah-tengah keterbatasan sarana dan prasarana belajar,
misalnya buku-buku teks kimia yang terintegrasi nilai-nilai Islam. Memang mutu
pendidikan, hasil belajar peserta didik, serta perubahan sikap peserta didik bukan
hanya ditentukan oleh guru, melainkan oleh banyak faktor, antara lain mutu
masukan (peserta didik), sarana, dan lingkungan keluarga, faktor-faktor
instrumental lainya. Tapi, semua itu pada akhirnya bergantung pada mutu
pengajaran, dan mutu pengajaran tergantung pada mutu97.
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