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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Integrasi

Secara etimologis, integrasi merupakan kata serapan dari bahasa

Inggris –integrate; integration- yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa

Indonesia menjadi integrasi yang berarti menyatu-padukan; penggabungan

atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh; pemaduan6. Jadi Integrasi

berarti kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian di antara

unsur-unsur yang saling berbeda7.

Ide pengintegrasian ilmu dikembangkan pertama kali oleh Muhammad

Natsir. Beliau melihat bahwa mereka yang hanya mempelajari ilmu agama

dan yang hanya mempelajari ilmu dunia sama-sama jauh dari agamanya.

Sebab didalam Al Qur’an surat Al Qashash ayat 77, Allah memerintahkan

kita agar hidup seimbang. Dengan demikian Integrasi adalah keterpaduan

antara nilai-nilai agama (dalam hal ini Islam), dengan ilmu pengetahuan pada

umumnya.8

6 John M. Echlos dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2003), hal. 326.

7 http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial di akses pada tanggal 08 Agustus 2016
pukul 10.45

8 Muhammad Fahri : Muhammad Nasir” Sejarah dan Gagasannya terhadap Pendidikan
Islam Ini adalah salah satu bunyi pidato Mohammad Natsir dalam bidang pendidikan yang beliau
sampaikan pada rapat Persatuan Islam di Bogor, 17 Juni 1934.Beliau berpendapat bahwa
pendidikan bukanlah bersifat parsial, pendidikan adalah universal, ada keseimbangan (balance)
antara aspek intelektual dan spiritual, antara sifat jasmani dan rohani, tidak ada dikotomis antar
cabang-cabang ilmu di akses pada tanggal 08 Agustus 2016 pukul 10.45.

12
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Integrasi adalah pengembangan keterpaduan secara nyata antara nilai-

nilai agama (dalam hal ini Islam) dengan ilmu pengetahuan pada umumnya,

maka yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana suasana

pendidikan, kultur akademik, kuriukulum, sarana dan prasarana dan yang

tidak kalah pentingnya adalah profil guru yang harus dipenuhi untuk

mewujudkan konsep pendidikan integratif seperti yang dimaksudkan itu.

Integrasi, terpadu atau apapun sebutannya tidak hanya bersifat formal, yang

hanya mencakup persoalan-persoalan sepele dan artifisial, tetapi integrasi

dalam kualitas berbagai komponen sistem penyelenggaraan pendidikan, yang

semuanya itu berujung pada terwujudunya kepribadian siswa yang integratif,

yang sekaligus menunjukkan adanya tingkat keunggulan tertentu

dibandingkan dengan yang lain.

Integrasi Ilmu adalah keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama

(dalam hal ini Islam) dengan Ilmu Pengetahuan Umum atau Sains. Jika

dipelajari secara seksama, sesungguhnya ilmu pengetahuan di dunia ini dapat

di klafifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu ilmu alam (natural  science),

ilmu social (social science), dan ilmu humaniora ( humanities). Ketiga jenis

ilmu (ilmu alam, ilmu social dan ilmu humaniora) berlaku secara universal, di

mana saja. Hanya saja, dikalangan umat islam merumuskan ilmu tersendiri

yang bersumberkan pada al-Qur’an dan Hadits9.

9 Imam Suprayono. Paradigma Pengembangan Keilmuan Perspektif UIN Malang.
Malang: UIN Malang Press.2006. hal.5
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Ketika kita mendengar kata "sains" dan "agama, serta merta orang

akan berpikir akan sejarah hubungan seru di antara keduanya. Dalam catatan

sejarah perjumpaan agama dengan sains tidak hanya berupa pertentangan

belaka, tetapi juga orang berusaha untuk mencari hubungannya antara

keduanya pada posisi yaitu sains tidak mengarahkan agama kepada jalan yang

dikehendakinya dan agama juga tidak memaksanakan sains untuk tunduk

pada kehendaknya. Memang, science and religion merupakan wacana yang

selalu menarik perhatian di kalangan intelektual. Hingga kini, masih saja ada

anggapan yang kuat dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa

"agama"dan "ilmu" adalah dua entitas yang tidak dapat dipertemukan.

Keduanya mempunyai wilayah masing-masing, terpisah antara satu dan

lainnya, baik dari segi objek formal material, metode penelitian, kriteria

kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan. Ungkapan lain, ilmu tidak

memperdulikan agama dan agamapun tidak memperdulikan ilmu.10Apabila

seseorang bertanya tentang sains, maka niscaya ia akan menyebutkan

Matematika,Geografi,Biologi, Antropologi, dan sebaliknya apabila ia ditanya

tentang macam dari Ilmu Agama maka ia akan menyebutkan Fiqh, Tasawuf,

Ilmu Tafsir, Ilmu Hadist dsb. Fenomena ini umum terjadi dalam masyarakat,

dimana pemisahan atau sering disebut dengan dikotomi ilmu sudah

mempengaruhi sebagian besar mereka, karena selama ini kedua ilmu tersebut

seakan berbeda dan tidak akan pernah disatukan. Demikian pula pada

lembaga

10M. Amin Abdullah,"Etika Tauhid Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan
Umum dan Agama (Yogyakarta: Pilar Relegia Press 2004) hal. 3.
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pendidikannya, selama ini yang kita ketahui ada lembaga pendidikan

agama dan lembaga pendidikan umum. Lembaga pendidikan seperti

madrasah, pondok pesantren, STAIN, IAIN dan UIN dan PTAI lainnya

disebut sebagai lembaga pendidikan agama. Sedangkan SD, SMP, SMA dan

universitas disebut sebagai lembaga pendidikan umum. Kategori seperti itu

juga membedakan instansi pemerintah yang mengelola dan bertangung

jawab11.

Pemisahan kedua ilmu tersebut dikarenakan oleh anggapan bahwa

Sains dan Agama memiliki cara yang berbeda baik dari pendekatan maupun

dari pengalamannya. dan perbedaan-perbedaan ini merupakan sumber

perdebatan. Ilmu pengetahuan terkait erat dengan pengalaman yang bersifat

abstrak, misalnya matematika. Sedangkan agama lebih terkait erat dengan

pengalaman yang bersifat konkrit seperti pengalaman kehidupan, atau dengan

kata lain, Sains bersifat deskriptif dan Agama bersifat preskriptif.

Islam memandang bahwasannya Sains dan Ilmu tidak memiliki

perbedaan, karena baik Al Quran maupun As Sunnah tidak membedakaan

keduanya, yang ada hanyalah Ilmu, tidak ada pemisahan antara Sains maupun

Ilmu Agama. Pembagian adanya Sains dan Ilmu Agama merupakan hasil

kesimpulan manusia yang mengindetifikasikan ilmu berdasarkan sumber

objek kajiannya. Keadaan dunia islam mengalami kemunduran banyak

diakibatkan

11
Imam Suprayogo,..Tarbiyah Uli al-Albab;Dzikr, fikr, dan Amal shaleh. Malang:UIN Malang

Press. 2009, hal. 12 Dikutip dari Tesis Muhammad Asori, Gagasan Integrasi Keilmuan Menurut
Imam Suprayogo,hal. 6
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oleh tidak adanya perhatian tentang tinjauan normatif atas fenomena

yang terjadi, yang mengharuskan setiap umat memahami secara seksama

tentang pandangan Allah terhadap Integrasi Ilmu antara Sains dan Ilmu

Agama, sehingga sebuah lembaga pendidikan ‘hanya’ akan melahirkan

seorang ulama yang ulama, dan ilmuan yang ilmuan12.

Sebagai contoh integrasi antara ilmu agama dan sains adalah mengenai

penciptaan bintang. Ayat al-Qur’an yang digunakan sebagai sumber ayat

qouliyah dan kemudian dibuktikan dengan ayat kauniyah yakni dengan hasil-

hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Sebagaimana dalam ayat al-

qur’an yang menjelaskan mengenai penciptaan bintang adalah surat al-an’am

97.

ْلنَا  َوھَُو الَِّذي َجَعَل لَُكُم النُُّجوَم لِتَْھتَُدوْا بِھَا فِي ظُلَُماِت اْلبَرِّ َواْلبَْحِر قَْد فَصَّ

﴾٩٧اآلیَاِت لِقَْوٍم یَْعلَُموَن ﴿

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu
menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut.
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran
(Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S al-an’am:
97)13.

Ayat al-qur’an di atas merupakan contoh dari integrasi keilmuan

antara ilmu agama dan ilmu sains. Yang mana pada hakikatnya al-qur’an

adalah bersifat universal oleh karena itu perlu adanya observasi, eksperimen

serta penalaran yang logis untuk membahas al-qur’an secara mendalam.

12 Ibid, hal 16
13 Al-Qur’an DEPAG Surat al-An’am: 97
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Bahkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ayat

tersebut telah terbukti kebenarannya. Pada zaman dahulu sebelum ada

kompas dan GPS, orang menggunakan rasi bintang sebagai petunjuk arah,

kapan waktu meraka menanam maupun memanen hasil pertanian.

Contoh lain yang merupakan integrasi antara ilmu agama dan sains

adalah tentang konsep manajemen. Yang mana di dalam suatu hadits di

jelaskan.

“Idza Wusidal Amru Ila Ghori Ahlihi, Faantadziris Sa’ah”. (artinya:

jika suatu perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka

tunggulah kehancurannya)14.

Dengan demikian, upaya untuk menghubungkan dan memadukan

antara sains dan agama, tak hanya berarti menyatukan atau bahkan

mencampur adukkan, karena identitas atau watak dari masing-masing kedua

identitas itu tak mesti hilang, atau sebagian orang bahkan akan berkata, harus

tetap dipertahankan. Jika tidak, mungkin saja yang diperoleh dari hasil

hubungan itu "bukan ini dan bukan itu", dan tak jelas lagi apa fungsi dan

manfaatnya. Integrasi yang diinginkan adalah integrasi yang "konstruktif', hal

ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya integrasi yang menghasilkan

konstribusi baru untuk sains dan agama yang dapat diperoleh jika keduanya

terpisahkan15.

14 Muhammad Asori M.Pd, Gagasan Integrasi Keilmuan Menurut Imam
Suprayogo,hal. 6

15 Zainal Abidin Bagis, Integrasi Ilmu dan Agama Interpretasi dan Aksi, hal.19.
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B. Konsep Integrasi Menurut Para Ahli

1. Muhammad Amin Abdullah

Amin Abdullah adalah seorang sarjana Muslim Indonesia yang dikenal

cukup banyak menulis tentang Islam. Ia memilih tema-tema yang amat

beragam, mulai dari Filsafat, ‘Ilmu Kalam, Ushul Fiqh, Metode Tafsir

Alquran, Pluralisme, sampai masalah Pendidikan. Sepintas lalu, tradisi ini

dianggap tidak lazim pada era modern, di mana para ahli konsisten

menekuni disiplin ilmu tertentu.

Menurut Amin Abdullah, ilmu apapun yang disusun tidak bisa tidak

mempunyai paradigma kefilsafatan. Asumsi dasar seorang ilmuan

merupakan hal pokok yang terkait dengan struktur fundamental yang

melekat pada bangunan sebuah bangunan keilmuan, tanpa terkecuali, baik

ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, humaniora, ilmu-ilmu agama

(‘Ulûm ad-Dîn), studi agama (religious studies) maupun ilmu-ilmu

keislaman. Dengan demikian, tidak ada sebuah ilmu pun-lebih-lebih yang

telah tersistimatisasikan sedemikian rupa-yang tidak memiliki struktur

fundamental yang dapat mengarahkan dan menggerakkan kerangka kerja

teoritik maupun praksis keilmuan serta membimbing arah penelitian dan

pengembangan lebih lanjut. ia berhasil menerbitkan buku Islamic Studies

di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif. Buku ini

menawarkan paradigma interkoneksitas ilmu, suatu pemikiran yang lebih

modest (mampu mengukur kemampuan diri sendiri), humbility (rendah

hati) dan humanity (manusiawi). Paradigma
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interkoneksitas berasumsi bahwa untuk memahami kompleksitas

kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan

apapun, tidak dapat berdiri sendiri.

Ide integrasi ilmu ini muncul pada diri Amin Abdullah setelah

menelaah pikiran Richard C. Martin, seorang ahli studi keislaman dari

Arizona University, dalam bukunya Approaches to Islam in Religious

Studies dan pemikiran Muhammed Arkoun –dari Sorbonne, Paris– dalam

bukunya Tarikhikhiyyah al-Fikr al-’Araby aI-Islâmy juga Nasr Hamid

Abu Zaid dari Mesir dalam bukunya Naqd al-Khitab al-Diniy16.

Prasyarat utama yang harus dipenuhi untuk membangun keilmuan

yang integratif adalah filsafat ilmu yang spesifik, yang tidak lagi murni

mengacu pada epistemologi ‘Ulûm ad-Dîn dan tidak pula epistemologi

ilmu sekular. Implikasi langsung dari perubahan ini adalah peniscayaan

adanya paradigma baru sebagai hal yang sangat pokok dan memiliki

kedudukan yang vital dalam wilayah kerja keilmuan. Jika Islamic Studies

adalah bangunan keilmuan biasa, karena ia disusun dan dirumuskan oleh

ilmuan agama (ulama, fuqaha, mutakallimûn, mutasawwifûn, mufassirûn,

muhadditsûn) pada era terdahulu sesuai tuntutan zamannya, maka tidak

ada alasan untuk menghindarkan diri dari pertemuan, perbincangan dan

pergumulannya dengan telaah filsafat ilmu, sesuai dengan tuntutan zaman

ini. Dari kerangka berpikir di atas, Amin

16 Parluhutan Siregar “Integrasi Ilmu-ilmu Keislaman dalam Persfektif  M. Amin
Abdullah, hal. 343
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Abdullah merumuskan bangunan keilmuan yang berwatak

teoantroposentris-integralistik, lalu muncullah horison keilmuan dalam

bentuk skema jaring laba-laba (lihat gambar di bawah). Inti dari gagasan

ini adalah, bahwa; (1) struktur keilmuan membedakan tingkat abstraksi

ilmu, mulai dari pure science sampai applied sceince, di mana satu sama

lain saling terkait-erat; dan (2) tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu Islam

dengan ilmu-ilmu sekuler, sebab keduanya telah menyatu.

Berikut ini akan dianalisis horison jaring laba-laba keilmuan yang

digagas oleh Amin Abdullah dilihat dari makna skema, konten dan

hubungan antara satu-sama lain. Dengan paparan ini diharapkan ada

pemahaman yang tepat mengenai gagasan Amin Abdullah tentang

bangunan keilmuan yang diharapkan pada saat ini dan masa akan datang17.

17 Ibid, hal.343
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Horison Jaring laba-laba Keilmuan Menurut M. Amin Abdullah

Pada awalnya, spider web adalah suatu strategi pembelajaran yang

sengaja dirancang untuk memudahkan transfer pengetahuan dan

pengalaman kepada anak didik. Umumnya strategi ini diterapkan dalam

sekolah atau pembelajaran outbound. Pada konteks ini, metode spider web

menawarkan strategi pembelajaran yang mengintegrasi-kan suatu tema ke

dalam semua mata pelajaran. Dalam kegiatan belajar outbound (sekolah

alam), semua objek pembelajaran di alam dapat dikaitkan dalam satu tema

yang nantinya akan dijabarkan dalam mata pelajaran yang akan digunakan,

sedangkan dalam pembelajaran konseptual, metode ini menghasilkan suatu

peta konsep. Ciri terpenting dari peta konsep spider web itu adalah tidak

menurut hirarki, kecuali berada dalam suatu kategori; dan kategorinya

tidak paralel.
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Merujuk pengertian di atas, horison spider web yang ditawarkan Amin

Abdullah adalah bersifat peta konsep. Sebagai sebuah peta konsep spider

web, tentu saja peta ini dapat dimaknai sebagai berikut; (1) bahwa setiap

item yang terdapat dalam peta itu memiliki hubungan-hubungan, walau

tidak seluruhnya, antara yang satu dengan yang lain; inilah yang dimaksud

Amin Abdullah dengan keilmuan integratif; (2) keilmuan itu berpusat pada

al-Qur’an dan Sunnah dan secara hirarkis berkaitan dengan sejumlah

pengetahuan sesuai dengan tingkat abstraksi dan applied-nya; (3) item-

item yang terdapat dalam satu lapis lingkar menunjukkan kesetaraan

dilihat dari tingkat abstraksi atau teoritisnya; dan (4) garis-garis yang

memisah antara satu item dengan item lain dalam satu lapis lingkar tidak

dapat dipahami sebagai garis pemisah18.

2. Imam Suprayogo

Gagasan keilmuan menurut Imam Suprayogo digambarkan dalam

sebuah pohon. terdapat sebuah keindahan, dan sangat tepat digunakan

untuk menerangkan tentang integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-

ilmu umum. Pohon tumbuh dalam waktu lama, bertahun-tahun, bahkan

beberapa jenis tertentu usianya melebihi usia manusia. Kehidupan dan

pertumbuhan pohon juga dapat untuk menggambarkan, bahwa ilmu juga

selalu tumbuh dan berkembang.

18 Ibid, hal. 344
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Menurut Imam Suprayogo, dalam perspektif kurikulum, bangunan

ilmu bersifat integrative-ilmu agama dan umum, digunakan metafora

pohon yang tumbuh subur, lebat, dan rindang. Masing-masing bagian

pohon dan bahkan tanah di mana pohon itu tumbuh digunakan untuk

menerangkan keseluruhan jenis ilmu pengetahuan yang harus dikaji oleh

seseorang agar dianggap telah menyelesaikan progam studinya.

Selayaknya sebatang pohon terdiri atas tanah di mana pohon itu tumbuh,

akar yang menghujam ke bumi dengan kuatnya. Akar yang kuat akan

menjadikan batang sebuah pohon berdiri tegak dan kokoh. Pohon itu juga

akan menumbuhkan dahan, ranting, dan daun dan buah yang sehat dan

segar. Bagian tersebut digunakan untuk menjelaskan posisi masing-masing

jenis bidang studi atau mata kuliah yang harus ditempuh oleh seseorang

agar dianggap telah menyelesaikan seluruh progam studinya.

Integrasi Ilmu adalah keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama

(dalam hal ini Islam) dengan Ilmu Pengetahuan Umum atau Sains. Untuk

menciptakan keterpaduan antara Ilmu Agama dan Sains membutuhkan

lembaga pendidikan yang memenuhi persyaratan atas keterpaduan

tersebut, hal yang perlu dipehatikan adalah suasana pendidikan, kultur

akademik, kurikulum, sarana dan prasarana serta profil guru guna

mewujudkan konsep pendidikan integratif seperti yang dimaksudkan.

Integrasi, terpadu atau apapun sebutannya tidak hanya bersifat formal,

yang hanya mencakup persoalan-persoalan sepele dan artifisial, tetapi

integrasi dalam kualitas
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berbagai komponen sistem penyelenggaraan pendidikan, yang

semuanya itu berujung pada terwujudunya kepribadian siswa yang

integratif.

Menurut Prof. Imam Suprayogo, sebuah lembaga pendidikan

bernuansa islam menjadikan Al Quran dan hadits sebagai landasan

penyelenggaraan pendidikan secara mnyeluruh, baik pada tataran teologis,

filosofis, teoritis-akademis, dan bahkan pada tataran praktisnya. Ia

berpendapat bahwasanya selama ini al-Qur’an dan as-Sunnah hanya

dijadikan sebagai dasar (paradigma, atau frame of reference) pelaksanaan

pendidikan yang sangat terbatas, yaitu pada tataran ibadah saja. Sedangkan

Informasi transendental menyangkut kehidupan luas dalam ilmu

pengetahuan seperti penciptaan, manusia dan makhluk sejenisnya, jagad

raya yang mencakup bumi, mata hari, bulan, bintang, langit, gunung,

hujan, laut, air, tanah. Islam juga menawarkan konsep kehidupan yang

menyelamatkan dan membahagiakan, baik di dunia maupun di akherat.

Jika pemikiran tersebut ditarik ke tataran operasional, maka yang perlu

dikembangkan adalah kurikulum, bahan ajar yang mengkaitkan

(mengintegrasikan) ajaran yang bersumber dari ayat-ayat qawliyyah (al-

Qur’an dan Hadist) dengan ayat-ayat kawniyyah (alam semesta) secara

terpadu dan utuh. Sehingga sebuah ilmu pengetahuan dapat seimbang,

tidak timpang dan berat sebelah seperti yang banyak terjadi19.

19 Muhammad Asori M.Pd, Gagasan Integrasi Keilmuan Menurut Imam Suprayogo
,hal. 8
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3. Muhammad Natsir

Muhammad Natsir mengatakan bahwa pendidikan islam  ditinjau dari tiga

sisi, yaitu; Tujuan Pendidikan Islam, Kurikulum Pendidikan Islam serta

Metode Pendidikan Islam20.

a. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai oleh Mohammad

Natsir adalah membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak

mulia, maju dan mandiri sehingga memiliki ketahanan rohaniah yang

tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan

masyarakat.

Selain itu bahwa tujuan manusia adalah untuk mendapatkan

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, tidak akan diperoleh dengan

sempurna kecuali dengan keduanya. Pendidikan Islam tidak bisa

dipisahkan dari kehidupan manusia. Tujuan pendidikan Islam sama

dengan tujuan kehidupan manusia, tujuan ini tercermin dalam al

Qur’an Surat Al-An’am: 162.

ِ َربِّ اْلَعالَِمینَ  َّ ِ قُْل إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمْحیَاَي َوَمَماتِي 

“Katakanlah: ‘Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupki dan matiku
hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam’.” (QS. Al-An’am: 162)

20 Muhammad Fahri : Muhammad Nasir” Sejarah dan Gagasannya terhadap Pendidikan
Islam, 2012 hal 6
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Bagi Muhammad Natsir, fungsi tujuan pendidikan adalah

memperhambakan diri kepada Allah SWT semata yang bisa

mendatangkan kebahagiaan bagi penyembahnya. Hal ini juga yang

disimpulkan oleh Prof. DR. H. Abuddin Nata, M.A, tentang tujuan

pendidikan Islam menurut Muhammad Natsir, bahwa pendidikan Islam

ingin menjadikan manusia yang memperhambakan segenap rohani dan

jasmaninya kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan konsep Islam

terhadap manusia itu sendiri. Bahwa mereka diciptakan oleh Allah

untuk menghambakan diri hanya kepada Allah semata. Oleh karenanya

segala usaha dan upaya manusia harus mengarah ke sana, di antaranya

adalah pendidikan.

Firman Allah Ta’ala:

ْنَس إِالَّ لِیَْعبُُدونِ  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah-Ku.” (QS. Adz-Dzariyaat: 56)

Selanjutnya Natsir mengatakan bahwa apabila manusia telah

menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti is telah berada

dalam dimensi kehidupan yang menyejahterakan di dunia dan

membahagiakan diakhirat. Menurut Natsir dalam menetapkan tujuan

pendidikan Islam, hendaknya mempertimbangkan posisi manusia

sebagai
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ciptaan Allah yang terbaik dan sebagai khalifah di muka

bumi. Perkataan menyembah-Ku sebagaimana terdapat dalam potongan

surat az Dzariyat tersebut diatas menurut Natsir memiliki arti yang

sangat dalam dan luas lebih luas dan dalam dari perkataan-perkataan

itu yang biasa kita dengar dan gunakan setiap hari. ”Menyembah

Allah” itu melengkapi semua ketaatan dan ketundukan kepada semua

perintah ilahi yang membawa kepada kebesaran dunia dan

kemenangan diakhirat, serta menjauhkan diri dari segala larangan yang

menghalangi tercapainya kemenangan di dunia dan di akhirat itu.

Selain itu, Muhammad Natsir sangat konsen terhadap Pendidikan

anak dalam Islam, sesuai yang dipahami Natsir, pada dasarnya adalah

menjadi tanggung jawab ibu-bapak (orang tua). Hukumnya fadlu ‘ain.

Karena anak, dalam pandangan Islam, adalah amanat bagi keduanya

yang harus dididik dan dipimpin. Keduanya bertanggung jawab atas

anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

یَاأَیُّھَا الَِّذیَن َءاَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka.” (Q.S.At-Tahrim: 6)
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Menurut Muhammad Natsir, maksud ayat ini adalah: “harus kita

berikan kepada anak dan istri kita didikan yang memeliharanya dari

dari kesesatan dan memberi keselamatan kepadanya di dunia dan

akhirat. Sabda Rasulullah SAW:

“Tiada seorang bayipun yang lahir melainkan dilahirkan di atas
fitrah. Lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi,
Majusi, atau Nashrani.” (HR. Bukhari).

Mengurus pendidikan anak-anak orang Islam bukan hanya

menjadi fardlu ‘ain bagi orang tuanya, tapi juga menjadi fadlu

kifayah bagi tiap-tiap anggota dalam sebuah masyarakat. Beliau

dasarkan pada firman Allah QS. Ali Imran: 104

ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ 

Artinya “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan
mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang
beruntung.”

Kaum muslimin wajib mengadakan satu kelompok yang

mengadakan pendidikan untuk anak-anak orang Islam, supaya

pendidikan mereka tidak di’garap’ oleh orang-orang yang tidak

sehaluan, tidak sedasar, tidak seiman, dan
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tidak seagama. hal ini sesuai dengan perintah Allah dan pesan

Rasulullah SAW.

ْن ِعنِد  ن بَْعِد إِیَمانُِكْم ُكفَّاراً َحَسداً مِّ ونَُكم مِّ ْن أَْھِل اْلِكتَاِب لَْو یَُردُّ َودَّ َكثِیٌر مِّ

ن بَْعِد َما تَبَیََّن لَھُُم اْلَحقُّ فَاْعفُوْا َواْصفَُحوْا َحتَّى یَأْتَِي ّهللاُ بِأَْمِرِه  أَنفُِسِھم مِّ

﴾١٠٩ِدیٌر ﴿إِنَّ ّهللاَ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَ 

Artinya“Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat
mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena
dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri. (QS al Baqarah: 109)21

b. Kurikulum Pendidikan Islam

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut

menurut pandangan Mohammad Natsir semestinya kurikulum

pendidikan dapat disusun dan dikembangkan secara integral dengan

mempertimbangkan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus sesuai

dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga akan

tertanam sikap kemandirian bagi setiap peserta didik dalam menyikapi

realitas kehidupannya. Beliau sangat tegas menolak teori dikotomi

ilmu yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Makanya

beliau menampik pemisahan pendidikan agama dan pendidikan umum.

Dikotomi ilmu agama dan ilmu umum adalah teori yang lahir dari

rahim

21 Sholeh ibnu Abdul Aziz ibn Muhammad Al Syekh, Tafsir Muyasar, hal. 17
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sekularisme. Hal ini tentunya sesuai dengan pandangan al-Qur’an

tentang manusia. Bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki unsur

jasmani dan rohani, fisik dan jiwa yang memungkinkan ia diberi

pendidikan. Selanjutnya manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah

muka bumi sebagai pengamalan ibadah kepada Allah dalam arti

seluas-luasnya. Ia tidak akan bisa melaksakan tugas ini sebaik-baiknya

kecuali dengan penguasaan yang baik terhadap kedua ilmu ini22.

Muhammad Natsir juga mengenalkan konsep tauhid sebagai dasar

Pendidikan. Tauhid harus menjadi dasar berpijak setiap muslim dalam

melakukan segala kegiatannya, diantaranya pendidikan. Muhammad

Natsir juga menggariskan bahwa tauhid haruslah dijadikan dasar dalam

kehidupan manusia, diantaranya dalam masalah pendidikan.

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang diasaskan pada tauhid.

Beliau berpandangan bahwa pendidikan tauhid harus diberikan kepada

anak sedini mungkin, selagi masih muda dan mudah dibentuk, sebelum

didahului oleh materi dan ideologi dan pemahaman lain. Supaya ia

memiliki tali Allah untuk bergantung. Hasil dari pendidikan model ini

akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki hubungan kuat

dengan penciptanya serta mengutamakan mu’amalah sesama makhluk.

Dan inilah dua syarat wajib untuk mendapatkan keselamatan dan

kebahagiaan hidup, lahir dan batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah

swt dalam surat Ali Imran:112

22 Ibid, hal 8
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َن النَّاِس  ْن ّهللاِ َوَحْبٍل مِّ لَّةُ أَْیَن َما ثُقِفُوْا إِالَّ بَِحْبٍل مِّ ُضِربَْت َعلَْیِھُم الذِّ

َن ّهللاِ َوُضِربَْت َعلَْیِھُم اْلَمْسَكنَةُ َذلَِك بِأَنَّھُْم َكانُوْا  َوبَآُؤوا بَِغَضٍب مِّ

َكانُوْا یَْكفُُروَن بِآیَاِت ّهللاِ َویَْقتُلُوَن األَنبِیَاَء  بَِغْیِر َحقٍّ َذلَِك بَِما َعَصوا وَّ

﴾١١٢یَْعتَُدوَن ﴿

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika
mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian)
dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah
dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu……… “(QS. Ali
Imran: 112)23

Menurut Natsir, meninggalkan dasar tauhid dalam pendidikan anak

merupakan kelalaian yang amat besar. Bahayanya, sama besarnya,

dengan penghianatan terhadap anak-anak didik. Walaupun sudah

dicukupkan makan dan minumnya, pakaian dan perhiasannya, serta

dilengkapkan pula ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Semua ini,

menurutnya, tidak ada artinya apabila meninggalkan dasar ketuhanan

(ketauhidan) dalam pendidikan mereka. Natsir memandang bahwa

lahirnya para intelektual muslim yang menentang Islam dan kelompok

yangwestern-minded adalah akibat dari pendidikan yang tidak

berbasis agama yang benar. Dari sinilah beliau melihat sisi pentingnya

tauhid sebagai dasar dari pendidikan Islam.

c. Metode Pendidikan Islam

23 Sholeh ibnu Abdul Aziz ibn Muhammad Al Syekh, Op-Cit, hal. 64
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Muhammad Natsir telah menempatkan dirinya untuk berada di

jalan da’wah. Sehingga apapun yang dijalankan selalu disebatikan

dengan misi da’wah. Kecerdasan yang ada pada pada diri beliau dan

kuatnya keyakinan terhadap ajaran islam menjadikannya seorang

penda’wah yang ulung. Dan kelebihan yang dimilikinya adalah

mampu berda’wah dalam berbagai aspek, seperti politik, pendidikan,

keilmuan, keperibadian dan tingkah laku. Selain itu objek da’wah yang

disentuh tidak hanya untuk kalangan atau golongan tertentu, namun

yang menjadi target da’wah adalah mencakup seluruh masyarakat.

Baik golongan atas maupun golongan bawah, bahkan kiprahnya dalam

da’wah mulai dari daerah, nasional hingga internasional. Dalam

berda’wah di arena politik Pak Natsir terkenal dengan dua kalimat

“berda’wah dijalur politik berpolitik dijalur da’wah”. Bagi Pak Natsir

berpolitik adalah suatu medan da’wah, sehingga dalam prakteknya

harus dilakukan dengan penuh kejujuran, keikhlasan dan sopan santun.

Dalam berpolitik sangat tidak pantas kalau hanya menurutkan hawa

nafsu dan menepikan hukum Allah. Berpolitik bukan untuk mencari

kekuasaan tetapi yang sangat utama adalah mengutamakan

kemaslahatan umat. Begitu juga dalam dunia pendidikan, menurutnya

pendidikan merupakan sarana untuk berda’wah. Dengan menggunakan

kurikulum pendidikan yang integral maka proses transformasi ilmu

pada peserta didik dapat ditempuh melalui tiga
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tingkatan yaitu: metode hikmah, mauidzah dan mujadalah. Ketiga

metode tersebut bersifat landasan normatif dan diterapkan dalam

tataran praktis yang dapat dikembangkan dalam berbagai model sesuai

dengan kebutuhan yang dihadapi peserta didik. Dalam pandangan

Natsir, dari beberapa metode yang diungkapkan di atas, terlihat metode

hikmah lebih berorientasi pada kecerdasan dan keunggulan. Metode ini

memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi kemampuan memilih saat

yang tepat untuk melangkah, mencari kontak dalam alam pemikiran

guna dijadikan titik bertolak, kemampuan memilih kata dan cara yang

tepat, sesuai dengan pokok persoalan, sepadan dengan suasana serta

keadaan orang yang dihadapi. Natsir menambahkan bahwa implikasi

metode hikmah ini akan menjelma dalam sikap dan tindakan.

Metode-metode tersebut diatas sesuai dengan firman Allah Ta’ala

dalam surat an Nahl ayat125:

اْدُع إِلِى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلھُم بِالَّتِي ِھَي 

أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِِھ َوھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدیَن 

﴿١٢٥﴾

Artinya “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui
tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An
Nahl:125)24

24 Sholeh ibnu Abdul Aziz ibn Muhammad Al Syekh, Op-Cit, hal. 281
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Hikmah menurut pandangan Natsir memiliki beberapa kategori.

Pertama, hikmah dalam arti ‘mengenal golongan’, yaitu bagaimana

seorang da’i dalam hal ini pendidik menyikapi corak manusia (peserta

didik) yang akan dijumpainya. Masing-masing golongan manusia harus

dihadapi oleh yang sepadan dengan tingkat kecerdasan, sepadan dengan

alam fikiran dan perasaan serta tabiat masing-masing. Ayat di atas

mengandung petunjuk pokok bagi Rasul dan para muballighin tentang

bagaimana cara menyampaikan da’wah kepada manusia yang berbagai

jenis itu. M. Natsir menukil pendapat Syaikh Muhammad Abduh yang

membagi hikmah dalam tiga golongan: a) ada golongan cerdik

cendekiawan yang cinta kebenaran, dan dapat berfikir secara kritis, cepat

dapat menangkap arti persoalan. Mereka ini harus dipanggil dengan

hikmah, yakni dengan alasan-alasan, dengan dalil dan hujjah yang dapat

diterima oleh kekuasaan akal mereka. b) Ada golongan awam, orang

kebanyakan yang belum dapat berfikir secara kritis dan mendalam, belum

dapat menangkap pengertian yang tinggi-tinggi. Mereka ini dipanggil

dengan mau’idzah al-hasanah, dengan anjuran dan didikan, yang baik-

baik, dengan ajaran-ajaran yang mudah difaham.                   c) Ada

golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan tersebut,

belum dapat dapat dicapai dengan hikmah, akan tetapi tidak sesuai pula ,

bila dilayani seperti golongan awam; mereka suka membahas sesuatu,

tetapi tidak hanya dalam batas yang tertentu, tidak sanggup mendalam

benar. Mereka ini dipanggil dengan mujadalah bi al-lati hiya ahsân, yakni
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dengan bertukar fikiran, guna mendorong supaya berfikir secara sehat, dan

satu dan lainnya dengan cara yang lebih baik.

Adapun mau’idzah al-hasanah dan mujadalah bi al-lati hiya ahsân,

kedua hal ini menurut Natsir lebih banyak mengenai bentuk da’wah, yang

juga dapat dipakai dalam menghadapi semua golongan menurut keadaan,

ruang dan waktu. Bentuk mujadalah, bertukar fikiran berupa debat, bisa

dan tepat juga dipakai dalam menghadapi golongan cerdik pandai;

bertukar fikiran berupa soal jawab yang mudah dapat dipakai juga dalam

menghadapi golongan awam. Semua golongan ini memiliki unsur akal dan

unsur rasa. Yang berbeda-beda ialah saat, keadaan dan suasana25.

4. Syed Muhammad An-Naquib Al-Attas

Menurut pendapat Al-Attas, paham islam perlu dan harus memberi

arah pada kehidupan sehari-hari yang merangkumi bidang

ilmu,kebudayaan, pendidikan,dan sains untuk mengelakkan umat islam

dari pemikiran barat dan orientalis yang menyesatkan. Islamisasi ilmu

pengetahuan pada dasarnya merupakan suatu respon intelektual  muslim

terhadap efek negatif ilmu modren yang semakin tampak dan dialami

masyarakat dunia. Berikut ini merupakan pemikiran-pemikiran

kependidikannya pada tiga konsep yaitu :

25 ibid, hal 11
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a. Konsepsi Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib

Pendidikan dalam bahasa arab disebut dengan tarbiyah,ta’lim dan

ta’dib,dalam bahasa inggris disebut education. Apa yang dikatakan Al-

Attas bahwa penerapan terma tarbiyah pada dewasa ini bukan terbatas

kepada manusia saja, melainkan mencakup berbagai jenis hewan,

tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. disamping itu tujuan tarbiyah

tersebut lebih bersifat fisik dan materil serta berwatak  kunatitatif.

Adapun dalam pendidikan itu adalah menanamkan pengetahuan yang

berkenaan dengan manusia, dan dengan intelek manusia pada

khususnya. Pendidikan lebih bersifat kualitatif dari pada kuantitatif.26

Sedangkan konsepsinya tentang terma ta’lim ia mengatakan bahwa

terma ini termasuk salah satu terma yang dipergunakan untuk makna

konsep Pendidikan Islam. Menurut Al-Attas, terma ta’lim hanya

berarti pengajaran. Sedangkan konsepsinya tentang ta’dib , Al-Attas

menjelaskan bahwa ta’dib berasal dari akar kata adab, apabila

diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia  mempunyai arti mendidik.

adab ini merupakan inti dari pendidikan dan proses pendidikan. kalau

dilihat dari secara defenitif adab adalah pengetahuan  yang mencegah

manusia dari kesalahan-kesalahan penilaian. Adab berarti pengenalan

dan pengakuan tentang hakekat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat

teratur secara hierarkis sesuai dengan

26 Prof. Dr.H.Mahmud,M.S.i “Pemikiran Pendidikan Islam”Bandung,Cet.1 Pustaka Setia,
2011, hal. 211
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berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka dan tentang tempat

seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakekat itu serta

dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual maupun rohaniah

seseorang27.

Seseorang yang memiliki adab akan mengetahui dan sekaligus

mengakuinya bahwa segala sesuatu dialam semesta ini baik ilmu

maupun yang ada lainnya telah di tata sedemikian rupa oleh sang

pencipta sehingga alam raya ini dan segala yang menjadi isinya begitu

teratur dan harmonis sesuai dengan tingkatan dan derajat mereka

masing-masing.

b. Konsepsi Defenisi  Pendidikan Islam

Menurut Syed Muhammmad al-Naquid Al-Attas, pendidikan adalah

merupakan suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia.

Dalam defenisi ini,”suatu proses penanaman” mengacu pada metode

dan sistem untuk menanamkan apa yang disebut sebagai “pendidikan”

secara bertahap. dengan demikian menurut Al-Attas Pendidikan adalah

Pengenalan dan pengakuan, yang secara berangsur-angsur ditanamkan

didalam manusia, tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu

didalam tatanan  penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing

ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat didalam

tatanan wujud dan keperiadaan.28

27 Ibid, hal. 214.
28 Ibid, hal.216
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Manusia yang dididik dengan pendidikan islam, setelah mengetahui

hakikat dirinya,eksistensinya, hubungan dirinya dengan manusia

lainnya (posisi dalam tatanan kemanusiaan), hubungan dirinya dengan

alam, dibimbing dan digiring untuk mengenali dan mengakui Allah

sebagai Tuhannya

(pencipta,pemilik,pengatur,pengawas,pendidik,pemberi nikmat

terhadap dirinya, dan lain-lain) dengan konsekuensi logis akan lahir

manusia’abid yang hanya beribadah kepada Allah.

c. Konsepsi ilmu,manusia dan tujuan akhir Pendidikan Islam

Menurut Syed Muhammad Al-attas, ilmu adalah sesuatu yang

ditanamkan pada diri manusia, kandungan pendidikan islam ilmu

berasal dari Allah dan ditafsirkan oleh fakultas-fakultas manusia. ilmu

itu diklasifikasikan menjadi dua : pertama ilmu fardhu ‘ain yaitu

merupakan ilmu-ilmu agama seperti Al Qur’an, As-Sunnah, Asy-

Syari’ah, Teologi,Metafisika alam, dan sebagainya, sedangkan yang

kedua Ilmu fadhu kifayah yaitu ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan

filosofi misalnya ilmu-ilmu tentang kemanusiaan,alam, terapan dan

teknologi.

Adapun manusia menurut Al-Attas adalah makhluk rasional

sebagai ekspresi dari akal yang dimilikinya, sedangkan tujuan akhir

pendidikan islam dirumuskan Al-Attas dengan “menghasilkan manusia

yang baik” baik yang dimaksud adalah beradab, yakni bijak, mengenali

dan mengakui
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segala tata tertib realitas, termasuk posisi Tuhan dalam realitas itu,

kemudian ia berbuat sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya29.

5. Al-Khatib Al-Bagdadi

Al-Khatib Al Bagdadi berpandangan bahwa pendidikan (tarbiyah) adalah

proses berkesinambungan yang tujuannya mengembangkan sumber daya

manusia dan membantunya sampai pada tingkat ketinggian dan

kesempurnaannya dengan situasi nyata yang dihadapi dalam kehidupan di

tengah masyarakatnya. Kemudian dengan mengingatkan adanya tanggung

jawab manusia dengan Tuhan.

Pendidikan Islam menurut Al-Khatib ada 3 sasaran ;

a. Pendidikan Akal

Akal dalam pandangan islam di fungsikan bukan sekadar untuk

mendapatkan kesejahteraan  hidup didunia semata,melainkan lebih dari

itu agar akal menjadi alat yang mengantarkan manusia pada iman yang

hakiki. Sebenarnya manusia tidak hanya terdiri dari akal saja tetapi

manusia adalah kesatuan  utuh tiga aspek, yaitu aspek jasmani, aspek

rohani, dan aspek akal. oleh karena itu pendidikan akal seyogianya

merupakan usaha integratif untuk mengembangkan semua aspek

tersebut hingga tercapai keseimbangan yang sesuai dengan

29 Ibid, hal. 218
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kecendrungan,kebutuhan, dan harapannya di satu sisi dan sejalan

dengan syari’att agamanya disisi lain.

Ia juga menganggap perolehan ilmu sebagai keberhasilan

pengembangan kognitif, bukan merupakan tujuan. Pengembangan

akal, yang ditandai dengan perolehan ilmu, baru bernilai jika

diamalkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan doa yang

dianjurkannya dan berasal dari hadits, yaitu :

عُ شَ خْ یَ الَ بٍ لْ قَ نْ مِ وَ عُ فَ نْ یَ ٍم َال لْ عِ نْ : مِ عٍ بَ رْ أَ نْ مِ كَ بِ ذُ وْ عُ اَ يْ اللھم انِ 

عُ مَ سْ اٍء ال یُ عَ دُ نْ مِ وَ عُ بَ شْ تَ ٍس الَ فْ نَ نْ مِ وَ 

b. Pendidikan Akhlak

Al-Khatib, seperti menjadi kelaziman pemikir muslim, menganggap

akhlak sebagai sesuatu yang penting. Bahkan akhlak dijadikannya

sebagai inti dan sekaligus identitas kehidupan. Islam tidak hanya

mengajarkan perlunya akhlak bagi kehidupan manusia, lebih dari itu

akhlak dikaitkannya dengan keyakinan (‘aqidah). Dengan demikian

akhlak memiliki kekuatan dan sekaligus menjadi langgeng karena akan

berpulang pada asal yang kekal, yaitu Allah.Sebagaimana didalam

sebuah hadits “innamaa bu ‘itstu li utammima makarima al-akhlak”.

hadits lain
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menuturkan “Muslim yang paling sempurna imannya ialah yang

terbaik akhlaknya.30

c. Pendidikan Bermasyarakat

Pendidikan selain kebutuhan pribadi juga merupakan kebutuhan

masyarakat untuk menjaga kelangsungan hiduap manusia, dan

meningkatkan kualitasnya.

Pemikiran-pemikiran pendidikan Al Khatib berada dalam bingkai

pemikiran filosofisnya mengeni Tuhan, alam semesta, manusia dan

masyarakat yang dipahami dari Al Qur’an dan Sunnah dan Ijtihad para

muslim pendahulunya. Menurutnya, pendidikan islam pada hakikatnya

ialah aktivitas yang lengkap dan menyeluruh yang dilakukan oleh

setiap individu dan dalam interaksinya dengan yang lainnya.31

6. Al-Ghazali

Dalam pandangan Al Ghazali, sentral dalam pendidikan adalah hati sebab

hati merupakan esensi dari manusia. Menurutnya Substansi manusia

bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan

berada pada hatinya dan memandang manusia bersifat teosentris sehingga

konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan pada pembentukan akhlak

yang mulia. Ini tercantun dalam kitabnya ihya ‘Ulum Ad-Din ia

menyatakan  bahwa;

“Makhluk yang paling mulia di bumi adalah jenis manusia, dan bagian
yang paling mulia diantara substansi manusia itu adalah hatinya.

30 Ibid, hal 236
31 Ibid, hal 240



42

42

sedangkan guru adalah  orang yang berusaha menyempurnakan,
meningkatkan,menyucikan, dan membimbing hati itu mendekatkan diri
kepada Allah SWT. oleh karena itu, mengajarkan ilmu pengetahuan dari
satu segi termasuk ibadah kepada Allh SWT, dan dari segi lain termasuk
tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Dikatakan khalifah Allah
karena Allah telah membuka hati seseorang alim dengan ilmu, yang justru
ilmu itu menjadi identitasnya.Oleh karena itu bagaikan bendahara bagi
personalia-personalia di dalam khazanah Tuhan”.32

C. Bentuk-bentuk Integrasi Keilmuan

a. Bentuk-bentuk integrasi kelimuan antara lain adalah :

1) Bentuk Integrasi Kelimuan Berbasis Filsafat Klasik, yaitu berusaha

menggali warisan filsafat islam klasik. Tokoh yang berpengaruh dalam

bentuk integrasi kelimuan ini adalah Seyyed Hosein Nasr. Menurutnya

Nasr Pemikiran Muslim klasik berusaha memasukan tauhid  kedalam

skema teori mereka. Prinsip tauhid yaitu kesatuan tuhan dijadikan

sebagai prinsip kesatuan  alam tabi’i.

2) Bentuk Integrasi Kelimuan Berbasis Tasawuf. Penggagasnya ialah

Syekh Muhammad  Naquid al-attas yang kemudian ia istilahkan

dengan konsep islamisasi ilmu. Pengetahuan atau Islamization of

knowloedge yang berarti pembebasan ilmu pengetahuan dari

penafsiran yang berdasarkan  ideologi,makna-makna dan ungkapan-

ungkapan sekuler.

3) Bentuk Integrasi Keilmuan berbasis Fiqih. Penggagas bentuk ini ialah

al marhum, Ismail Raji al Faruqi. Pada tahun 1982 ia menulis sebuah

buku berjudul “islamization of knowledge”General Principlesand

32 Prof. Dr.H.Mahmud,M.S.i, Ibid, hal.245
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Work Plan”. diterbitkan oleh International Institut of IslamicThought

washington. Gagasan islamisasi ilmu pengetahuan berangkat dari

pemikiran ulama fiqh dalam menjadikan alqur’an dan assunah sebagai

puncak kebenaran. Bagi al faruqi islamisasi ilmu harus beranjak dari

tauhid dan selalu menekan adanya kesatuan pengetahuan.33

b. Bentuk-bentuk Kajian Integrasi Keilmuan

Bentuk-bentuk kajian Integrasi Keilmuan berikut ini adalah :

1) Komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan

konsep atau wawasan Agama mengenai gejala-gejala yang sama

2) Induktifikasi,yaitu asumsi-asumsi dasar dari teori ilmiah yang di

dukung oleh temuan-temuan empirik dilanjutkan pemikirannya secara

teoritis abstrak kearah pemikiran metafisika atau gaib, kemudian

dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama dan al qur’an  mengenai

hal tersebut.

3) Verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang

menunjang dan membuktikan kebenaran-kebenaran ayat-ayat al

qur’an.

D. Integrasi Nilai-nilai Tauhid Pada Ranah Pendidikan

33 Siti  Nur Rohmawati”Integrasi Nilai-nilai Tauhid pada Mata Pelajaran Sains, Tesis
Mahasiswa S2 Sunan Kalijaga, Yogyakarta. hal 19.
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1. Pengertian Tauhid

Tauhid ialah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang

wajib baginya. sifat-sifat yang jaiz di sifatkan kepadaNya dan sifat yang

sama sekali tidak wajid di tiadakan dariNya. Ilmu ini dinamakan ilmu

tauhid karena pokok pembahasannya di titik beratkan kepada ke Esa an

Allah SWT. Tauhid adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

mempercayai tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Tujuan Tauhid

adalah menetapkan ke Esa an Allah dalam sifat dan perbuatannya. Sebab

itulah pembahasan yang berhubungan dengannya dinamakan Ilmu Tauhid,

yang terpenting dalam ilmu tauhid adalah ke Esa an Allah.

2. Pembagian Tauhid

Tauhid di bagi menjadi tiga yaitu :

a) Tauhid Rububiyah, yaitu mengimani bahwa Allah SWT adalah

pencipta segala sesuatu dan mengurus kesemuanya dan tidak ada

sekutu baginya dalam hal tersebut

b) Tauhid Uluhiyah yaitu mengimani bahwa Allah SWT yang berhak

disembah dengqn haq, tidak ada sekutu baginya.

c) Tauhid Asma’wa shifat yaitu mengimani semua apa yang disebutkan

dalam alqur’anul karim dan hadits-hadits shoheh tentang nama-nama

Allah SWT dan SifatNya34.

3. Pengertian Sains

34 Ibid.hal 13
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Sains dapat didefenisikan sebagai himpunan rasionalitas kolektif insani

yaitu himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai

konsesus para pakar,pada penyimpulan secara rasional mengenai hasil-

hasil analisis yang kritis terhadap data-data pengukuran yang diperoleh

dari observasi pada gejala-gejala alam. Hasil dari penerapan sains adalah

teknologi. Dengan kata lain teknologi dapat didefenisikan sebagai

himpunnan pengetahuan terapan manusia tentang proses-proses

pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains, dalam kegiatan

yang produktif dan ekonomis.

4. Sains dalam Al Qur’an

Bidang sains yang dibahas contoh fisika, dalam bahasa Arab, fisika

dinamakan ilmu “thobi” atau ilmu watak karena pada masa kejayaan umat

islam ilmu tersebut pada dasarnya berusaha untuk mengungkapkan sifat-

sifat kelakuan alam sekitar pada kondisi-kondisi tertentu, disadari seperti

menyatakan bahwa kelakuan yang diperlihatkan itu menunjukkan watak

alam itu sendiri.

Ayat al qur’an yang pertama kali turun adalah perintah membaca “Iqro”

bacalah, Iqro’ bismirobbikalladzi kholag. Membaca yang dimaksud ialah

membaca ayat-ayat Allah SWT, yang berupa ayat-ayat kauliyah dan ayat

kauniyah. Perintah membaca disini telah dipahami dengan pengertian

bahwa pencarian pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada pondasi

pengetahuan tentang realitas Tuhan. Sains dalam islam memiliki karakter

religius dan spritual. menurut seorang ilmuwan muslim yang termasyhur,
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Ibnu Sina sebuah sains di sebut yang sejati jika ia menghubungkan

pengetahuan tentang prinsip Illahi.

Al Qur’an merupakan sumber intelektualitas dan spritualitas Islam. Ia

merupakan basis bukan hanya bagi agama dan pengetahuan spritual tetapi

bagi semua jenis pengetahuan. Ia merupakan sumber utama inspirasi

pandangan muslim tentang keterpaduan sains dan pengetahuan spritual.

Ayat-ayat Nya di turunkan sekitar 14 abad yang lalu mengadung uraian

secara garis besar tentang pernciptaan alam semesta, tetapi umat yang

awam tidak mengetahui maknanya secara jelas. Sebab rincian dari

skenario kejadian itu terdapat dalam al kaun sebagai ayatullah yang harus

di baca dan umat tidak mampu membacanya karena fisika dan sains pada

umum telah dilepaskan enam abad yang lalu. Sehubung dengan keharusan

manusia untuk mengenal alam sekelilingnya dengan baik, maka Allah

SWT menjelaskan dalam surat Yunus ayat 101 ;

َماَواِت َواألَْرِض َوَما تُْغنِي اآلیَاُت َوالنُُّذُر َعن قَْوٍم  قُِل انظُُروْا َماَذا فِي السَّ

﴾١٠١الَّ یُْؤِمنُوَن ﴿

Artinya” Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi.
Tidaklah bermanfa`at tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang
memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman35".

Kata memeriksa dengan nazhor/intizhor untuk kata-kata “unzhuru” adalah

perintah untuk melihat dengan perhatian pada kebesaran dan kekuasaan

35 Sholeh ibnu Abdul Aziz ibn Muhammad Al Syekh, Tafsir Muyasar,Op-Cit, hal. 220
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Tuhan Yang Maha Esa dan makna dari gejala-gejala yang teramati, bukan

melihat dengan pikiran yang kosong36.

Bukti lain dapat kita lihat dalam proses Pengembangan Alam Semesta

yaitu dalam tahun 1929 terjadi peristiwa penting yang penting awal

pergeseran pandangan di lingkungan para ahli tentang penciptaan alam.

Dari perhitungan mengenai perbandingan jarak dan kelajuan gerak

masing-masing galaksi yang teramati, para ahli menarik kesimpulan

bahwa semua galaksi di jagad raya ini semula bersatu padu dengan galaksi

kita. Ini sesuai dalam firman Allah Surah Al anbiya’ ayat 30

َماَواِت َواْألَْرَض َكانَتَا َرْتقاً فَفَتَْقنَاھَُما َوَجَعْلنَا  أََولَْم یََر الَِّذیَن َكفَُروا أَنَّ السَّ

﴾٣٠ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أَفََال یُْؤِمنُوَن ﴿

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?”

Keterpaduan ruang dan materi seperti dinyatakan di dalam ayat diatas

hanya dapat kita pahami jika keduanya berada disatu titik; titik singularitas

yang merupakan volum yang berisi seluruh materi.

Misal yang lain yang berkaitan dengan sain pada tingkat menengah yaitu

tentang pengembangan alam semesta ini. menurut Wilson dan Penzias

dalam observasinya kesegenap penjuru alam menemukan sisa-sisa kilatan

36 Siti  Nur Rohmawati, Op-Cit, hal 15.



48

48

dentuman besar yang terjadi sekitar 12 milyar tahun yang lalu, yang riak

gelombangnya sudah brang tentu telah berubah panjangnya karena jagad

raya mengembang dan mendingin. dan ini sesuai dengan friman Allah

SWT dalam Surah Fushilat ayat 53;

َسنُِریِھْم آیَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَھُْم أَنَّھُ اْلَحقُّ أََولَْم یَْكِف 

﴾٥٣بَِربَِّك أَنَّھُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیٌد ﴿

Artinya :

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan)
Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah
bagi mereka bahwa Al Qur'an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu
tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala
sesuatu?”37

37 Prof. Achmad Baiquini,MSc.Phd,Al Qur’an  dan Ilmu Pengetahuan
Kealaman,Yogyakarta,1997, hal.212-214.
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5. Integrasi Nilai-nilai Tauhid Pada Ranah Pendidikan

Inti ajaran Islam itu sendiri adalah Tauhid. Untuk itu pendidikan Islam

yang berdimensi Universal (Tauhid) hendaknya diletakkan kerangka dasar

demokrasi yang bermuara pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.38

a) Ranah Kognitif

Pendidikan Islam yang diselenggarakan tidak hanya mentransfer of

knowlwdge tetapi merupakan transformasi pengetahuan untuk

membentuk character building peserta didik. Agar pengetahuan

peserta didik dapat terwujud maka perlu adanya penyatuan. Integrasi

dan Penyalarasan setiap unsur-unsur pengetahuan menjadi suatu

bangunan pengetahuan yang utuh. Proses dan hasil dari pengetahuan

hendaknya di dasarkan pada nilai-nila tauhid.

b) Ranah Afektif

Ranah Afektif sebagai kelanjutan dari ranah kognitif mengupayakan

agaar pendidikan membentuk peserta didik menjadi muslim sejati.

Pendidik harus mampu membentuk kepribadian peserta didik yang

meyakini nilai-nilai Ilahiah dan mampu menerapkannya dalam realitias

kehidupan.

c) Ranah Psikomotorik

Muatan kurikulum harus mengantarkan  pemahaman dan penghayatan

peserta didik pada konsep metafisika, etika, aksiologi,kemasyarakatan

38 Suwadi, Pendidikan Islam Berwawasan Tauhid,Jurnal Vol.2. Juli 2001. hal. 33
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dan estetika sebagai esensi tauhid yang mendasari prinsip pendidikan

tauhid itu sendiri. Cerminan konsep dasar metafisika adalah adanya

pemahaman bahwa Allah SWT adalah the ultimate cause, yaitu Allah

SWT pada hakekatnya adalah Dzat Maha Awal dan Maha Akhir yang

dapat diperoleh dengan jalan memahami apa yang ada di sekitar

kehidupan manusia baik benda-benda maupun peristiwa-peristiwa.

Era globalisasi dengan hiruk pikuk percaturan perkembangan dunia

telah berdampak pada pendidikan Islam. Semestinya mampu

menempatkan tauhid sebagai unsur/struktur pemberi identitas

pndidikan islam. Seluruh gerak dan pemikiran yang melingkupi

pendidikan bermuara pada dimensi tauhid baik dimensi metodologi

maupun  dimensi konteksual.

Dari uraian diatas maka yang dimaksud dengan integrasi nilai-nilai

tauhid disini adalah terpadunya kebenaran wahyu dalam mata

pelajaran Sains dengan bukti-bukti yang ditemukan dialam semesta ini.

Dari keterangan diatas, materi sains yang diajarkan di SMPIT

Bangkinang Kota diharapkan dapat berjalan efektif dalam

mengenalkan sanga Maha Pencipta yaitu Allah SWT karena disertai

integrasi nilai-nilai tauhid  pada mata Pelajaran Sains dengan

mempelajari ayat-ayat kauniyah.39

E. Integrasi dalam Pembelajaran

39 Siti Nur Rohmawati, Op-Cit.hal 22.
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1. Menurut Standar Proses pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, tujuan

pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Ini berarti

kemampuan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran mencakup

kemampuan yang akan dicapai siswa selama proses belajar dan hasil akhir

belajar pada suatu KD.

2. Materi Pembelajaran

Adapun untuk mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang

menunjang pencapaian kompetensi dasar dilakukan dengan

mempertimbangkan:

a) potensi peserta didik

b) relevansi dengan karakteristik daerah

c) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual

peserta didik

d) kebermanfaatan bagi peserta didik

e) struktur keilmuan

f) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran

g) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan

h) alokasi waktu yang tersedia

3. Srategi Pembelajaran

Strategi merupakan salah satu komponen penting dalam mencapai

keberhasilan proses belajar mengajar. Strategi merupakan penghubung

antara siswa dan guru, karena dengan strategi tersebut guru dapat
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mengembangkan pengajaran. Berbagai strategi yang dapat digunakan agar

tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai. Strategi dalam proses belajar

mengajar tentunya dirumuskan oleh guru yang bertindak sebagai pengarah

baik dari segi materinya, tugas-tugas pada komunikasi, media, maupun

suasana lingkungan belajar yang diciptakan. Jika strategi tidak

dirumuskan, maka guru tidak akan mengetahui bagaimana perkembangan

siswa dan tentunya secara umum tujuan pembelajaran tidak tercapai.

Nana Sudjana menambahkan bahwa strategi mengajar pada

dasarnya adalah tindakan nyata dari guru atau praktek guru dalam

melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif

dan lebih efisien. Dia juga menyebutkan strategi sebagai politik atau taktik

yang digunakan guru dalam mengajar di kelas.  Dia menambahkan bahwa

politik atau taktik yang digunakan guru tersebut harus mencerminkan

langkah-langkah secara sistemik dan sistematik. 40

Dari pengertian di atas, secara umum strategi mempunyai

pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha

mencapai sasaran yang  telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut jika

dihubungkan dengan proses belajar mengajar, dapat diartikan sebagai

pola-pola umum kegiatan guru-anak didik dalam mewujudkan kegiatan

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Moedjiono menjelaskan strategi  pengajaran adalah kegiatan guru

untuk mengupayakan terjadinya konsisten antara asek-aspek dari

40 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo
Offset,2005),h.147
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komponen pembentukan sistem instruksional di mana guru menggunakan

siasat tertentu.41 Menurut Ahmad Rohani, strategi pengajaran adalah

kegiatan taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar

mengajar agar dapat mempengaruhi para peserta didik untuk mencapai

tujuan pengajaran secara lebih efektif dan efesien.42

Islam adalah agama yang menyukai akan seni, seni dalam Islam

telah diperlihatkan oleh Alah SWT melalui tuntunan al-quran, nilai

keindahan al-qur’an yang Maha Mulia menunjukkan kehadiran Ilahi dalam

obejek pengetahuan manusia. Karena al-quran adalah ekspresi

kebijaksanaan dan pengetahuan Allah, tuntunan dan petunjuknya

kehendak dan perintahnya. Keindahan al-quran dapat dilihat dan segi

kekuatan teksnya untuk menundukkan dan mengatasi setiap perbandingan

maupun dari segi sastranya merupakan bukti ke Ilahian.43 Hal ini

merupakan salah satu  kemukjizatan al-quran yang universal. Alquran

ditujukan kepada seluruh manusia di setiap masa. Setiap orang mampu

menangkap dan mengapresiasikannya jika ia mempuyai pembawaan yang

kuat dan merasakan keindahan. Allah telah memberikan kemampuan

kepada manusia untuk merasakan keindahan dan

41 Moedjiono, Strategi Belajar Mengajar, ( Dekdikbud Diktoral Pendidikan Tinggi, 1992),
h.3

42 Ahmad Rohani, Pengelolaan pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 33
43 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), cet. Ke-

4, h.77
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hiasan sekaligus manfaat dari setiap sesuatu yang memang telah

disediakan bagi kelangsungan hidupnya, sebagaimana Firman Alah SWT

dalam al-quran Surat An-nahal ayat 5:

Dengan demikian strategi belajar mengajar agama Islam adalah taktik atau

kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam memikirkan dan mengupayakan

terjadinya proses belajar mengajar, pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam dengan menggunakan siasat tertentu, yang nantinya

berpengaruh pada keinginan atau kemauan peserta didik untuk belajar agar

tercapai tujuan pembelajaran.

Wina sanjaya membedakan strategi pembelajaran ditinjau dari

cara penyajian dan pengolahannya kepada: (1) strategi pembelajaran

deduktif dan (2) strategi pembelajaran induktif.44 Strategi pembelajaran

deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari

konsep-konsep terlebih dahulu untuk kemudian dicari kesimpulan dan

ilustrasi-ilustrasi, atau bahan pelajaran yang dipelajari dimulai hal-hal

yang abstrak, kemudian secara perlahan-lahan menuju hal yang konkret.

Strategi ini disebut juga strategi pembelajaran dari umum ke khusus,

sebaliknya pada strategi pembelajaran induktif, bahan yang dipelajari

dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian

secara berlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar.

Strategi ini sering disebut dengan strategi pembelajaran dari khusus ke

umum.

44 Wina Sanjaya, Strategi pembelajaran Beriorentasi Standar Proses Pendidikan, (
Jakarta: Kencana, 2007), cet ke-2, h 123-284
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Selain strategi pembelajaran deduktif dan induktif di atas, beberapa

jenis strategi pembelajaran lainnya menurut Wina Sanjaya dapat

dikemukakan sebagai berikut:

a. Strategi pembelajaran Beriorentasi Aktivitas Siswa (PBAS).

Sebagaimana dinyatakan dalam BAB IV Pasal 19 Peraturan

Pemerintah No. 19 tahun 2005 bahwa proses pembelajaran pada satuan

pendidikan diselenggarakan secara interaktif ,inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup prakarsa

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan bakat dan

perkembangan fisik serta pikologis peseta didik. Dengan demikian

jelaslah rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang

didesain oleh guru harus beriorientasi pada aktivitas siswa.

b. Strategi pembelajaran ekspositori (SPE) yaitu strategi yang

menekankan pada proses  penyampaian materi secara verbal dari

seseorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa

dapat mengusai materi pembelajaan secara optimal. Strategi

pembelajaran semacam ini disebut juga dengan istilah strategi

pembelajaran langsung (Direct instruction).

c. Strategi pembelajaran inkuiri (SPI), yaitu rangkaian kegiatan

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan

analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu
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masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya

dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa.

d. Strategi pembelajaran berbasis masalah (SPPKB) yaitu strategi yang

menekankan kepada kemampuan berpikir siswa.

e. Strategi pembelajaran kooperatif (SPK) rangkaian kegiatan belajar

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

f. Strategi pembelajaran kontekstual (CTL) yaitu strategi pembelajaran

yang menekankan kepada proses keterlibatan  siswa secara penuh

untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga

mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka

g. Strategi pembelajaran afektif, yaitu strategi  yang lebih menekankan

pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai kepada setiap individu

siswa. 45

4. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian. Sebelum

dilakukan penilaian, terlebih dahulu diadakan pengukuran untuk

mmendapatkan data dalam bentuk angka atau biji (score). Kemudian skor

ini

45 Ibid, h. 134-135



57

57

diolah untuk mendapatkan nilai (value). Berdasarkan nilai yang diperoleh

ini dapatlah dilakukan penilaian dan pengambilan kesimpulan.

Evaluasi merupakan salah satu komponen pengajaran yang berusaha untuk

mendapatkan jawaban, untuk dapat dipakai sebagai informasi mengenai

sejauh mana keberhasilan kegiatan belajar dan mengajar yang dapat

dicapai selama satu periode tertentu. Dalam hal ini Sudijono (1996:2)

mengemukakan bahwa: “ Evaluasi pendidikan adalah: (1) Proses/kegiatan

untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan tujuan

yang telah ditentukan (2) Usaha untuk memperoleh informasi berupa

umpan balik (feed back) bagi penyempurnaan pendidikan”. Di samping itu

Subiyanto (1998:6) mengemukakan bahwa: “Evaluasi dapat diartikan

sebagai suatu proses yang ditempuh untuk memperoleh informasi yang

berguna untuk menentukan mana dari dua atau lebih alternatif yang paling

diinginkan”.

Jadi, evaluasi itu bukan hanya terhadap keberhasilan siswa saja, melainkan

juga terhadap keberhasilan dan efektivitas pengajaran yang dilakukan

olehgur. Namun, secara umum dikatakan bahwa kegiatan evaluasi itu

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian tujuan

telah dicapai. Kalau misalnya tingkat pencapaian itu rendah, maka sebagai

tindak lanjutnya adalah mencari atau mengkaji penyebab-penyebabnya

yang mungkin terjadi, apakah dari pihak guru atau siswa, lalu mencoba

untuk mengatasi dan memperbaikinya. Sebaliknya, kalau tingkat
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pencapaian itu sudah relatif baik, tentunya minimal dipertahankan dan

kalau dapat supaya ditingkatkan lagi.

Evaluasi pendidikan mencakup aspek-aspek yang luas, paling sedikit

mencakup tiga sasaran pokok, yaitu: (1) evaluasi program, (2) evaluasi

proses dan hasil belajar. Evaluasi program pendidikan, antara lain

menyangkut penilaian terhadap semua komponen pendidikan, antara lain:

tujuan pendidikan, isi program, strategi pelaksanaan program, dan sarana

pendidikan. Evaluasi proses belajar menyangkut penilaian terhadap

kualitas interaksi antara guru dan siswa, kegiatan guru dalam proses

pembelajaran, kegiatan siswa, pola interaksi guru-siswa, dan

keterlaksanaan program belajar-mengajar. Sedangkan evaluasi hasil

belajar menyangkut hasil belajar jangka pendek dan jangka panjang,

meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik46.

F. Konsep Operasional

a. Tujuan Pembelajaran

 Guru Membuat tujuan materi sesuai dengan al qur’an dan sunnah

 Guru memulai dengan membaca ayat yang berkaitan dengan materi

yang diajarkan

 Guru menyampaikan materi yang akan dicapai dan mengintegrasikan

dengan ayat-ayat Allah dan Assunah.

46 Ahmad Hamid. 2009. Evaluasi Pembelajaran. Banda Aceh: Syiah Kuala University
Press. hal. 22-23.
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 Guru menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di alam

semesta ini dengan mengintegrasikan kepada al qur’an.

b. Materi Pembelajaran

 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan

mengintegrasikan dengan ayat-ayat Allah dan Assunah.

 Guru mencontohkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan

hidup dengan mengintegrasikan kepada al qur’an sehingga membentuk

peserta didik yang bertaqwa kepada Allah.

 Guru dalam mengembangkan intlektual dan spritual peserta didik

dengan cara mengintegrasikan kepada al qur’an.

 Guru dalam mengembangkan materi pembelajaran dengan cara

menambahkan peristiwa-peristiwa yang telah ada dalam al qur’an

 Guru dalam memberikan dampak negatif dari sebuah materi dengan

membandingkan apa yang telah di ceritakan dalam al qur’an.

c. Strategi Pembelajaran

 Guru melakukan strategi ceramah dengan mengintegrasikan kepada al

qur’an dan sunnah

 Guru melakukan strategi diskusi dengan memberikan dalil-dalil al

qur’an

 Guru melakukan strategi pembelajaran inkuiri (SPI) dengan

mengintegrasikan kepada Al Qur’an
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 Guru melakukan strategi pembelajaran kooperatif (SPK) yang

berintegrasikan dengan ayat-ayat Allah SWT

 Guru menggunakan strategi pembelajaran ekspositori (SPE) dengan

mengentegrasikan kepada al Qur’an.

d. Evaluasi Pembelajaran

 Guru memberikan tes tertulis yang di gandengkan dengan ayat-ayat

Allah

 Guru memberikan evaluasi kepada peserta didik dengan cara lisan dan

disertai dengan ayat-ayat Allah SWT.

 Guru memberikan evaluasi pembelajaran dengan tanya jawab kepada

peserta didik dan disertai dengan dalil-dalil al qur’an.

 Guru memberikan nilai yang tinggi bagi peserta didik yang dapat

membacakan dalil-dalil alqur’an yang berkaitan dengan materi

 Guru menyuruh peserta didik mengulang kembali materi dengan

mengintegrasikan kepada al qur’an.

 Guru memberikan soal-soal yang telah di integarasikan dengan al

qur’an

 Guru menilai peserta didik yang mencintai alam lingkungan sekolah.

G. Penelitian Terdahulu.

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan

integrasi sebagaimana yang peneliti lakuka dalam penelitian ini. Pertama, tesis

yang ditulis oleh Siti Nur Rohmawati tentang "Integrasi Nilai-Nilai Tauhid

Pada Mata pelajaran SAINS". Penelitian ini mengemukakan bahwa dengan
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menerapkan sistem pendidikan yang terpadu atau integratif baik dalam konsep

maupun penerapannya dalam kurikulum pendidikan Islam dan ilmu

pengetahuan umum, sehingga dalam iinplementasinya tidak ada dikotomi

antara Ilmu agama dengan ilmu umum, karena pada hakekatnya sumber dari

segala ilmu itu adalah satu yaitu allah SWT. Penelitian ini fokus pada integrasi

nilai-nilai tauhid dengan rnata pelajaran sains baik konsep maupun

penerapnnya dan belum membahas tentang pengaruhnva terhadap pengaruh

kesadaran beragama.

Kedua, sebuah penelitian disertasi yang ditulis oleh K. Abdullah Syah

yang berjudul "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan

Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat" pengertian integrasi dalam

judul tersebut bermakna bahwa keadaan saling mengisi antara dua tipe hukum,

sehingga merupakan satu kesatuanyang utuh dalam pandangan masyarakat

yang menjadi objek hukum dan tidak terjadi ketegangan-ketegangan. Metode

yang digunakan oleh peneliti ini adalah, studi kepustakaan yaitu dalam rangka

mencari dan mengumpulkan informasi tertulis, ataupun hasil-hasil penelitian

yang berbentuk penerbitan yang berhubungan dengan permasalahan

penelitian.47

Ketiga, disertasi oleh Husniyatus Salamah Zainiyati yang berjudul

"Integrasi Pesantren Ke dalam Sistem Pendidikan Tinggi Agama Islam".

Belaiau menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan, usaha untuk

mengintegrasikan sistem pendidikan direalisasikan dengan mendirikan lembaga

47 K. Abdullah Syah, Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku
Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat, (Tesis, IAIN Syarif I.Iidayatullah Jakarta, 1984)
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pendidikan Islam, yang menyatukan dua kurikulum yaitu antara kurikulum

sekolah tradisional yang banyak memuat pelajaran agama dan sekolah Barat

yang banyak memuat pelajajaran umum. Begitu juga pembaharuan sistem

pendidikan Islam yang dilakukan oleh Mukti All dalam usahanya

memformulasikan lembaga madrasah dan pesantren dengan cara memasukkan

materi pelajaran umum kedalam lembaga-lembaga yang pendiriannya

diorientasikan untuk tafaqquh fi ad-din sebagaimana gagasan Harun nasution

dalam upayanya menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-

ilmu umum. Dalam menyusun penelitiannya, peneliti ini menggunakan

pendekatan kualitatif, penelitianini merupakan penelitian yang menghasilkan

data deskriptif sesuai dengan kondisi sesungguhnya subjek yang diteliti.48

Keempat, penelitian tentang "Integrasi Ilmu Umum dan Agama di

PTAIN" yang ditulis oleh Saiful arifin. Dalam latar belakangnya terkait dengan

masalah integrasi ilmu umum dan agama yang diulas oleh peneliti ini,

merupakan sebagai representasi Perguruan Tinggi yang menerapkan pola

integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Peneliti ini memfokuskan pada masalah

konsep, model dan metodologi integrasi ilmu agama dan ilmu umum,

kemudian penulis ini melakukan perbandingan dengan melakukan teknik

"Pohon Ilmu".

Kelima, sebuah disertasi yang ditulis oleh Mutimmatul Faidah dengan

judul "Integrasi Pendidikan seks dalam Kurikulum Pendidikan Agama islam"

48 Husniyatus Salamah Zainiyati, Integrasi Pesantren kedalam Sistem Pendidikan Tinggi
Agama Islam, (Disertasi, Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).
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penulisan disrtasi ini dilatar belakangi dengan banyaknya fakta-fakta

empiris meningkatnya angka kenakalan remaja terkait pergaulan bebas,

pornografi, serta ketergantungan pada narkotika, psikotropika, dan zat aditif.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Developmental Research)

yang berorientasi pada pengembangan suatu produk yang proses

pengembangannya didetesiskan secara detail dan produknya dievaluasi lebih

lanjut. Yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah prototype perangkat

pembelajran pendidikan seks berbasis etika Islam bagi siswa.49

49 Mutimmatul Faidah, integrasi Pendidikan Seks dalam Kurikulum Pendidikan Agama
Islam. (Disertasi, Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).


