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BAB III

PENDIDIKAN DASAR MENURUT AL-QUR’AN DAN UNDANG-

UNDANG PENDIDIKAN INDONESIA

A. Pendidikan Dasar

1. Pendidikan Dasar Menurut Al-Qur’an

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan

kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat

tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang

sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan

salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan

sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat

kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai

kemakmuran. Pendidikan secara sederhana berarti usaha manusia untuk mem

bina kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan

kebudayaan.1

Dalam Islam, pada mulanya pendidikan disebut dengan perkataan

ta'dib. Adapun pengertian ta'dib mengacu kepada pengertian yang lebih

tinggi dan mencakup semua unsur pengetahuan (ilmu), pengajaran (ta'lim),

dan pengasuhan yang baik (tarbiyah). Meskipun ketiga istilah itu dapat

digunakan dengan pengertian yang sama, ada beberapa ahli pndidikan yang

berpendapat bahwa kata-kata tersebut memiliki makna yang khusus

(tersendiri). Syed Muhammad Naquib Al-Attas berpendapat sebagai berikut:

1 Ramayulis, Pendidikan Islam dalam Lingkungan Keluarga (Jakarta: Kalam Mulia,
1990), hlm. 3.
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a. Ta'lim (تعلیم )

Ta'lim hanya berarti pengajaran yang merupakan bagian dari

pendidikan. Al-Ta'lim (تعلیم ) merupakan kata benda buatan (mashdar) yang

berasal dari akar kata 'allama. Istilah tarbiyah diterjemahkan dengan

pendidikan, sedangkan ta'lim diterjemahkan dengan pengajaran.2 Dalam al-

Qur’an dinyatakan, bahwa Allah mengajarkan manusia apa yang tidak

diketahuinya. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat al-Qur’an

berikut:

                
    

Artinya :“ Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat
lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu
jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (QS. Al-
Baqarah:31).3

                
  

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat
lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika

2 Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Alquran (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 60

3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya:
Karya Utama, 1993), hlm. 6
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kamu mamang benar orang-orang yang benar!"4

                 
       

Artinya: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai
manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan
Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-
benar suatu kurnia yang nyata".5

Jadi, kata ta’lim/’allama dalam al-Qur’an ditujukan sebagai proses

pengajaran, pemberian informasi dan pengetahuan kepada peserta didik.

b. Al-Tarbiyah (تربیة)

Kata al-Tarbiyah تربیة  dalam bahasa Arab, Rabba, yarbu, tarbiyah:

memiliki makna “tumbuh” “berkembang”, tumbuh (nasya’a)  dan

menjadi besar atau dewasa (tara’ra’a). 6 Artinya, pendidikan (tarbiyah)

merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik,

baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Qurtubi seperti yang

dikutip oleh sahrodi mengatakan bahwa "Rabb" merupakan suatu gambaran

yang diberikan kepada suatu perbandingan antara Allah sebagai   pendidik

dan manusia sebagai peserta didik. Allah mengetahui dengan baik

kebutuhan-kebutuhan mereka yang dididik, sebab ia adalah pencipta

4 Ibid., hlm. 6
5 Ibid., hlm. 532
6 Syed Naquib Al. Attas. Konsep Pendidikan Islam, (Mizan, Bandung, 1984), hlm. 51.

Lihat juga, Karim al-Bastani, dkk, Al-Munjid fi Lughat wa ‘Alam, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1975),
hlm.243-244
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mereka. Disamping itu pemeliharaan Allah tidak terbatas pada

kelompok tertentu. Ia memperhatikan segala ciptaan-Nya. Karena itulah Ia

disebut Rabb al-'Alamin. 7 Tarbiyah dapat juga diartikan dengan "proses

transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik

agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan

menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti,

dan kepribadian yang luhur".8 Seperti firman Allah dalam Surah Al-Isra’

yang berbunyi :

             
 

Artinya : “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan
penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah
mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik
aku waktu kecil"". (QS. Al-Isra’:17).9

           
Artinya: Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara

(keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu
tinggal bersama Kami beberapa tahun dari umurmu.10

Musthtafa al-Maraghiy membagi kegiatan al-tarbiyat dengan dua

macam. Pertama, tarbiyat khalqiyat, yaitu penciptaan, pembinaan dan

7 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006),
hlm. 13

8 Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar Ke Arah Ilmu
Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 42.

9 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan..............., hlm. 6
10 Ibid., hlm. 514
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pengembangan jasmani peserta didik agar dapat dijadikan sebagai

sarana bagi pengembangan jiwanya. Kedua, tarbiyat diniyat tahzibiyat,

yaitu pembinaan jiwa manusia dan kesempurnaannya melalui petunjuk

wahyu Ilahi. 11 Berdasarkan pembagian, maka ruang lingkup al-tarbiyat

mencankup berbagai kebutuhan manusia, baik kebutuhan dunia dan akhirat,

serta kebutuhan terhadap kelestarian diri sendiri, sesamanya, alam

lingkungan dan relasinya dengan Tuhan.

Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia,

mencintai tanah air, tetap jasmaninya, sempurna budi pekertinya

(akhlaknya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam

pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan atau tulisan.12

Jadi lafadz “tarbiyah” dalam al-Qur’an dimaksudkan sebagai proses

pendidikan. Namun makna pendidikan (tarbiyah) dalam al-Qur’an tidak

terbatas pada aspek kognitif berupa pengetahuan untuk selalu berbuat baik

kepada orang tua akan tetapi pendidikan juga meliputi aspek afektif yang

direalisasikan sebagai apresiasi atau sikap respek terhadap keduanya dengan

cara menghormati mereka. Lebih dari itu konsep tarbiyah bisa juga sebagai

tindakan untuk berbakti bahkan sampai kepedulian untuk mendoakannya

supaya mereka mendapatkan rahmat dari Allah yang maha kuasa. Pada ayat

kedua dikatakan bahwa pendidikan itu ialah mengasuh. Selain mendidik,

mengasuh juga hendak memberikan perlindungan dan rasa aman. Jadi

11 Musthafa al-Maraghiy, Tafsir al-Maraghiy, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), Juz I, hlm.30.
12Muhammad Athiyah al-Abrasyi, al-Tarbiyah Islamiyah, cet.3, (Dar al-Fikr al-Arabi,

tt), hlm.100
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term tarbiyah dalam al-Qur’an tidak sekedar merupakan upaya pendidikan

pada umumnya term itu menembus aspek etika religius.

c. Ta’dib تأدیب) )

Istilah ta’dib berasal dari akar kata addaba, yuaddibu, ta’diiban yang

mempunyai arti antara lain: membuatkan makanan, melatih akhlak yang

baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata

addaba yang merupakan asal kata dari ta’dib disebut juga muallim, yang

merupakan sebutan orang yang mendidik dan mengajar anak yang sedang

tumbuh dan berkem bang. 13 Ta'dib lazimnya diterjemahkan dengan

pendidikan sopan santun. Ta'dib yang seakar dengan adab memiliki arti

pendidikan, peradaban atau kebudayaan. Artinya orang yang berpendidikan

adalah orang yang berperadaban, sebaliknya, peradaban yang berkualitas

dapat diraih melalui pendidikan.14

Kata ta’dib تأدیب dipergunakan, seperti sebuah Hadits Rasulullah

Saw. yang berbunyi :

أَدََّبِينْ َرىبِّ فََأْحَسَن تَْأِدِىب 
Artinya :“Allah mendidikku, maka Ia memberikan kepadaku sebaik-baik

akhlak”..

Ia menjelaskan sebagai berikut: Pendidikan, termasuk pula proses

pendidikan sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-

angsur ditanamkan ke dalam manusia tentang temat-tempat Allah yang tepat

13 Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hlm.4-5
14 Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur’an......., hlm.17.
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dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga

hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Allah yang

tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.

Jadi menurut pendapat Al-Attas, ta'dib lebih tepat menunjukkan

pengertian pendidikan dalam Islam, sebab tidak terlalu sempit sekedar

mengajar saja, dan tidak pula meliputi makhluk-makhluk lain selain

manusia. Jadi ta'dib sudah meliputi kata tarbiyah dan ta'lim. Pendidikan itu

sendiri mempun yai makna pengalihan nilai-nilai.

Berdasarkan penjelasan terem pendidikan yang di ungkapkan oleh

Syed Muhammad Naquib Al-Attas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan

sunggungnya al-Qur’an telah memberikan penjelasan yang sangat baik dan

lengkap sebelum manusia dilahirkan kedalam  dunian ini. Artinya pendidikan

dasar menurut al-Qur’an telah dimulai dari pemilihan jodoh, dan proses dalam

kandungan hingga anak terlahir kedunia. Sementara ketika anak lahir kedunia,

maka pendidikan secara pormal diberikan pada anak. Masa pengasuhan anak

dalam Islam terhitung sejak anak dalam kandungan, orang tua harus sudah

memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan

suasana batin dalam rumah tangga.15 Jadi, pendidikan anak dalam Islam adalah

merupakan tanggung jawab mutlak kedua orang tuanya sebagai amanah dari

Allah agar menjadi mahluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Oleh sebab itu dalam usaha mendidik anak tentu disesuaikan dengan

usia perkembangan serta   kemampuan dari anak, sehingga  banyak perbedaan

15 Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian
dan Jender, 1999), hlm. 27.
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pandan gan tentang fase perkembangan anak. “anak”, sering diartikan sebagai

masa dalam perkembangan dari berakhirnya masa bayi menjelang pubertas.16

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak

juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu,

anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan

tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa 17 . Dalam Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada bab 1 pasal

1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan18.

Dalam bahasa Arab, banyak kata yang diartikan sebagai anak, antara

lain al-walad, al-ghulam, al-thifl, dan ibn. Kata walad-awlâd yang berarti

anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau

kecil, tunggal maupun banyak19.

Kata al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan ketu

runan, sehingga kata al-wâlid dan al- wâlidah diartikan sebagai ayah dan ibu

kandung. Berbeda dengan kata ibn yang tidak mesti menunjukkan hubungan

keturunan dan kata ab tidak mesti berarti ayah kandung. 20 Selain itu, al-

Qur’an juga menggunakan istilah thifl21 (kanak-kanak) dan ghulâm22 (muda

16M Husaini, M Noor. HS. Himpunan Istialah Psikologi,(Jakarta: Mutiara, 1978), hlm.
11

17 Tim Penyusun Kamus Pusat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, ), hlm. 30-1.

18
Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

19 Lois Ma’luf, al-Munjid, (Beirut, al-Mathba’ah al-Katsolikiyyah, t.th), hlm. 1019 dan
99.

20 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,
(Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 614.

21 Q.S. al-Nur (24):31 dan 59; al-Hajj (22): 5; al-Mukmin (40): 67.
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remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu

dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat

diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase ghulâm (remaja) di mana anak

mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Qur’an juga menggunakan istilah ibn pada anak, masih seakar

dengan kata bana yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis

anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang

tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian

yang teguh.23

Kata ibn juga sering digunakan dalam bentuk tashghĭr sehingga

berubah menjadi bunayy yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan

menunjukkan adanya hubungan kedekatan (al-iqtirâb). 24 Panggilan ya

bunayya (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan

hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya.

Begitulah mestinya hubungan orang  tua dengan anak, hubungan yang

dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan

kelembutan. Sikap orang tua yang mencerminkan kebencian dan kekerasan

terhadap anak jelas tidak dibenarkan dalam al-Qur’an. Al-Thifl diungkapkan

oleh Rasulullah berkenaan dengan bayi, dan anak-anak yang belum baligh.

22 Q.S. Ali Imran (3): 40; Yusuf (12): 19; al-Hijr (15) 53; al-Kahfi (18): 80; Maryam,
(19) 7,8 dan 20; al-Shaffat (37): 101 dan al-Dzariyat (51): 28.

23 Abdul Mustakim, Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur’an,
(Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006), hlm. 149-50.

24 Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, Qawa’id al-Lughah al-‘Arabiyyah, (Surabaya: Syirkah
Maktabah wa Mathba’ah, t.th), hlm. 79.



192

ان عمر بن اخلطاب اراد ان يرجم جمنونه فقاله علي ما لك ذلك قال مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت 

نون حىت يربأ أويعقل 25حيتلم وعن ا

Artinya: "Sesungguhnya Umar ibn al-Khattab hendak merajam seorang
wanita gila. Maka Ali berkata kepadanya; apa yang menjadi
alasanmu melakukan hal itu?. Saya mendengar Rasulullah SAW
bersabda; Diangkatkan hokum dari tiga golongan: dari orang
tidur hingga ia bangun; dari anak-anak (al-thifl) hingga ia
dewasa; dan dari orang gila hingga ia sembuh atau dapat berpikir.

Sedangkan Al-Ghulam diungkapkan oleh Rasulullah berkenaan

dengan anak-anak yang telah mengetahui anggota tubuhnya, dapat mengenali

lingkungannya

26عشر سنني او اثنيت عشرة سنةقال ا بو بكر : و كان الغالم ابن 

Artinya: Abu Bakar berkata, al-Ghulam itu adalah anak laki-laki
yang berumur 10 hingga 12 tahun"

27عن اىب هريرة : ان النىب صلى اهللا عليه  و سلم خري غالمابني ابيه وامه

Artinya: Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi SAW memberikan hak pilih kepada
anak (Ghulam) untuk ikut dibawah asuhan ayah atau ibunya.

Al-Muhtalim diungkapkan berkenaan dengan anak-anak yang  telah

menginjak remaja awal (baligh).

عن حفصة عن النبىب صلى اهللا عليه وسلم قال:(على كل حمتلم رواح 

25 Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani.
Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Juz 2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 237.

26Muhammad Dhiya' al-Rahman al-A'zami. Al-Mannat al-Kubro Syarh wa Takhrij Al-
Sunan al-Sughra, Juz 6, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001), hlm. 66.

27 Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr al-Baihaqi. Sunan al-Baihaqi
al-Kubro, Juz 8, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 3
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28راح الغسل)اجلمعة وعلى من 

Artinya: "Diriwatkan dari Hafshah dari Nabi SAW, ia bersabda; Setiap anak
yang telah ihtilam (mimpi mengeluarkan mani) diwajibkan shalat
Jum'at dan setiap yang mimpi mengeluarkan mani diwajibkan
mandi" .

Menurut Jamal Abd al-Rahman, al-Thifl adalah fase anak mulai dari

sulbi ayahnya hingga berumur 3 tahun, al-shabi dari umur 4 hingga 10 tahun,

al-ghulam dari umur 10 hingga 14 tahun, al-syab dari usia 15 hingga 18

tahun.29

Menurut Husaini, anak adalah masa periode perkembangan dari

berakhirnya masa bayi (0,0 – 3,0 tahun), hingga menjelang pubertas. 30

Sedangkan menurut Hanna Djumhana Bustaman yang dimaksud dengan anak

adalah masa antara 3,0 tahun sampai dengan sekitar 11,0 tahun yang

mencakup tahapan, masa pra-Sekolah (3,0 – 5,0 tahun), masa Peralihan (5,0

- 6,0 tahun), masa Sekolah (6,0 – 12,0 tahun), yang masing-masing

menunjukkan tanda-tanda kekhususan sendiri.31

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan pada usia anak, yakni:

Pertama membentuk anak agar berkualitas, sehingga dengan demikian ia dapat

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan pada

28 Muhammad Ibn Hibban ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busty. Shahih Ibn
Hibban bi Tartib ibn Balban, Juz 4, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 21.

29 Jamal Abd al-Rahman. Athfal al-Muslimin, Kaifa Rabbahum al-Nabi al-Amin SAW,
(Mekkah: Dar Thaibah al-Hadrara', 2001), hlm. 2

30 Husaini, M Noor HS, Himpunan Istilah Psikologi, (Jakarta: Mutiara , 1978), hlm. 11
31 Hanna Djumhana Bustaman, Integrasi Psikologi Dengan Islam, (Yogyakarta:

Pestaka Pelajar, 1995), hlm. 185.
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akhirnya memiliki kesiapanyang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar

serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Kedua, menyiapkan anak

mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Rentangan anak usia dini

menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun.

Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya

di beberapa Negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun. Ruang lingkup

pendidikan anak usia dini dapat dikelompokkan menjadi infat (0-1 tahun),

toddler (2-3 tahun), preschool/konderganten children (3-6 tahun) dan early

primary school (SD Kelas Awal) (6-8 tahun).32

Subino Subroto membagi perkembangan anak menurut usia antara

lain, periode pertama, umur 0-3 tahun. Pada masa ini yang terjadi adalah

perkembangan fisik penuh. Periode kedua, umur 3-6 tahun, pada masa ini yang

dominan bagi anak adalah perkembangan bahasanya. Oleh karena itu, ia akan

bertanya segala macam. Dalam periode ini merupakan masa yang baik untuk

mengajari anak dengan bahasa yang baik dan benar. Periode ketiga, umur 6-9

tahun, yaitu masa social imitation atau masa mencontoh. Pada usia ini sangat

baik untuk menanamkan contoh-contoh teladan yang baik. Periode keempat,

umur 9-12 tahun, periode ini disebut second star of individualization. Tahap ini

adalah tahap individualisasi anak usia ini sering mengeluarkan back ide,

tetapi  sebaliknya  juga  sudah  timbul  pemberontakan  dalam arti menentang

apa yang tadinya dipercayai sebagai nilai atau norma. Dan masa ini disebut

masa kritis yang sudah saatnya mendapatkan konfirmasi. Periode kelima, umur

32 Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an, (Yogyatakarta: Teras.
2010), hlm.viii.
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12-15 tahun, yang disebut social adjusment, yaitu penyesuaian diri secara

sosial. Disini sudah mulai terjadi pematangan, sudah menyadari adanya lawan

jenis. Pada umur ini juga tumbuh sikap-sikap humanistic, oleh karena itu maka

pengokohan hidup secara Islami sudah waktunya untuk diperkuat. Periode

keenam, umur 15-18 tahun, masa penentuan hidup, mau apa dia nantinya.33

Kedua, anak adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada orang

tuanya. Istilah amanat mengimplikasikan keharusan mengahdapi dan memper

lakukannya dengan sungguh hati-hati, teliti dan cermat. Sebagai amanat, anak

harus dijaga, diraksa, dibimbing dan diarahkan selaras dengan apa yang

diamanatkan. Ketiga, anak membawa potensi fitrah. Anak dilahirkan dalam

keadaan lengkap dan tidak pula dalam keadaan kosong. Ia dilahirkan dalam

keadaan fitrah. Memang ia dialahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa.

Akan tetapi ia telah dibekali denga pendengaran, penglihatan dan kata hati (Af-

Idah), sebagai modal yang harus dikembangkan dan diarahkan kepada martabat

manusia yang mulia, yaitu mengisi dan menjadikan kehidupannya sebagai

takwa kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur’an Surat Al-Hujarat

ayat 13.

                       
        

33 Subino Hadi Subroto, “Perkembnagan Keagamaan Anak ditinjau dari Sudut Psikologi
Agama dan Psikologi Perkembangan”, dalam Subino Hadi Subroto (eds), Keluarga Muslim
dalam Masyarakat Modern,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 72-73.
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Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.34

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang dilaksanakan, tentulah

memiliki dasar hukum baik itu yang berasal dari dasar naqliyah maupun dasar

aqliyah. Begitu juga halnya dengan pelaksanakan pendidikan pada anak.

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, dapat dibaca firman

Allah berikut ini:

             
       

Artinya: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur" (An Nahl: 78).35

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dipahami bahwa anak lahir dalam

keadaan lemah tak berdaya dan tidak mengetahui (tidak memiliki pengetahuan)

apapun. Akan tetapi Allah membekali anak yang baru lahir tersebut dengan

pendengaran, penglihatan dan hati nurani (yakni akal yang menurut pendapat

yang sahih pusatnya berada di hati). Menurut pendapat yang lain adalah otak.

Dengan itu manusia dapat membedakan di antara segala sesuatu, mana yang

bermanfaat dan mana yang berbahaya. Kemampuan dan indera ini diperoleh

seseorang secara bertahap, yakni sedikit demi sedikit. Semakin besar seseorang

34Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan ...., hlm. 745
35 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan ...., hlm. 375
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maka bertambah pula kemampuan pendengaran, penglihatan, dan akalnya

hingga sampailah ia pada usia matang dan dewasanya.36 Dengan bekal

pendengaran, penglihatan dan hati nurani (akal) itu, anak pada perkembangan

selanjutnya akan memperoleh pengaruh sekaligus berbagai didikan dari

lingkungan sekitarnya. Hal ini pula yang sejalan dengan sabda Rasul berikut

ini:

ثـََنا َعْبُد اْألَْعَلى َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسو  َل اللَِّه َحدَّ
37انِِه أَْو ُميَجَِّسانِِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطرَِة فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه َويـَُنصِّرَ 

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang
tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi,
Nasrani ataupun Majusi”(HR. Bukhari, Abu Daud, Ahmad)

Meskipun anak lahir dalam keadaan lemah tak berdaya serta tidak

mengetahui apa-apa, tetapi ia lahir dalam keadaan fitrah, yakni suci dan bersih

dari segala macam keburukan. Karenanya untuk memelihara sekaligus

mengembangkan fitrah yang ada pada anak, orang tua berkewajiban

memberikan didikan positif kepada anak sejak usia dini atau bahkan sejak lahir

yang diawali dengan mengazankannya. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya

fitrah manusia menuntut pembebasan dari kemusyrikan dan akibat-akibatnya

yang dapat menyeret manusia kepada penyimpangan watak dan penyele

wengan serta kesesatan di dalam berfikir, berencana dan beraktivitas. Bagi

manusia kepala merupakan pusat penyimpanan informasi alat indera yang

36 Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Al Qur’an al-‘Ażīm,
terjemahan Bahrum Abu Bakar, Tafsir Ibnu Kaśīr juz 14, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003),
hlm. 216.

37 Abu Abdullah ibn Muhammad Isma’il al-Bukhari, Shahih Bukhri Juz I, (Riyadh:
Idaratul Bahtsi Ilmiah,tt), hlm. 25.
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mengatur semua eksistensi dirinya, baik psikologis maupun biologis. Indera

pendengaran, penglihatan, penciuman dan indera perasaan diatur oleh kepala.

Tatkala azan berikut kalimah yang dikandungnya, yaitu kalimah Takbir dan

kalimah Tauhid, meyentuh pendengaran si bayi, maka kalimah azan tersebut

ibarat tetesan air jernih yang berkilauan ke dalam telinganya, sesuai dengan

fitrah dirinya. Pada waktu itu si bayi belum dapat merasakan apa-apa, hanya

kesadarannya dapat merekam nada-nada dan bunyi-bunyi kalimah azan yang

diperdengarkan kepadanya. Kalimah terebut dapat mencegah jiwanya dari

kecenderungan kemusyrikan serta dapat memelihara dirinya dari kemusyrikan.

Demikian pula kalimah azan seolah-olah melatih pendengaran manusia (dalam

hal ini anak bayi/usia dini) agar terbiasa mendegarkan panggilan nama yang

baik, sehingga hal ini menuntut para orang tua untuk memberi (menamai)

anaknya dengan nama yang baik serta memiliki makna yang baik pula. Hal ini

sejalan dengan sabda Rasul:

ثـَنَ  ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن اْألَْسَوِد أَبُو َعْمرٍو اْلَورَّاُق اْلَبْصرِيُّ َحدَّ ا ُمَعمَُّر ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّقِّيُّ َعْن َعِليِّ َحدَّ
ْيِه َوَسلََّم ْبِن َصاِلٍح اْلَمكِّيِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْثَماَن َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ 

قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن ”ُد اللَِّه َوَعْبُد الرَّْمحَنِ َأَحبُّ اْألَْمسَاِء ِإَىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َعبْ “قَاَل 
38َغرِيٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ 

Artinya: “Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan
Abdurrahman”(HR. At-Tirmizi)

Nama yang indah sesungguhnya tidak hanya sekedar nama atau

panggilan, tetapi sesungguhnya merupakan cerminan tentang adanya pujian

38 Imam al-Hafidz Abi ‘Abbas Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah at-Tirmiżi, Sunan at-
Tirmiżi al-Jami’us Şahih, juz 4, (Semarang: Toha Putra,tt,), hlm. 216.
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atau do'a, harapan atau gambaran semangat dan dambaan indah kepada anak-

anaknya.

Dalam mendukung perkembangan anak pada usia-usia selanjutnya,

termasuk pada usia dini, yang menjadi kewajiban orang tua adalah memberikan

didikan positif terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tersebut tidak

menjadi/mengikut ajaran Yahudi, Nasrani atau Majusi, melainkan menjadi

muslim yang sejati. Mendidik anak dalam pandangan Islam, merupakan

pekerjaan mulia yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua, hal ini sejalan

dengan sabda Rasul:

ثـََنا َحيْــَىي بْــُن يـَْعَلــى َعــْن نَاِصــٍح َعــْن ِمسَــاِك بْــِن َحــْرٍب َعــْن َجــاِبرِ  ثـََنا قـُتَـْيَبــُة َحــدَّ بْــِن َمسُــرََة قَــاَل قَــاَل َحــدَّ
ٌر ِمْن َأْن يـََتَصدََّق ِبَصاعٍ  39َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َألَْن يـَُؤدَِّب الرَُّجُل َوَلَدُه َخيـْ

Artinya: "Seseorang yang mendidik anaknya adalah lebih baik daripada ia
bersedekah dengan satu sha'(R. Tirmidzi)

Dalam pandangan Islam anak merupakan amanah di tangan kedua

orang tuanya. Hatinya yang bersih merupakan permata yang berharga, lugu dan

bebas dari segala macam ukiran dan gambaran. Ukiran berupa didikan yang

baik akan tumbuh subur pada diri anak, sehingga ia akan berkembang dengan

baik dan sesuai ajaran Islam, dan pada akhirnya akan meraih kebahagiaan di

dunia dan di akhirat. Jika anak sejak dini dibisakan dan dididik dengan hal-hal

yang baik dan diajarkan kebaikan kepadanya, ia akan tumbuh dan berkembang

dengan baik dan akan memperoleh kebahagiaan serta terhindar dari

39 Imam al-Hafidz Abi ‘Abbas Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah at-Tirmiżi, Sunan at-
Tirmiżi al-Jami’us Şahih, juz 3, (Semarang: Toha Putra,tt,). hlm 227
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kesengaraan/siksa baik dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Hal

ini senada dengan firman Allah:

                   
               

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (At Tahrim:
6)40

Terhadap ayat ini Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa ayat

ini menganjurkan kepada setiap individu muslim bertakwa kepada Allah dan

perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Ibnu Kasir

menjelaskan bahwa Qatada mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka

untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka

terhadapNya, dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah

dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka

untuk mengamalkannya. Jika engkau melihat di kalangan keluargamu suatu

perbuatan maksiat kepada Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan

engkau larang mereka melakukannya.41 Hal yang sama juga dikemukakan Ad-

Dahlak dan Muqatil, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang

muslim mengajarkan kepada keluarganya, baik dari kalangan kerabatnya

40 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan ...., hlm. 820
41 Ibnu Kasir, Tafsir Al Qur’an al- Ażīm juz 28…, hlm. 416.
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ataupun budak-budaknya, hal-hal yang difardukan oleh Allah dan mengajarkan

kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi.42

Berdasarkan ayat tersebut, dipahami bahwa orang tua memiliki

kewajiban untuk memelihara diri dan keluarga (anak-anaknya) dari siksaan api

neraka. Cara yang dapat dilakukan oleh orang tua ialah mendidiknya,

membimbingnya dan mengajari akhlak-akhlak yang baik. Kemudian orang tua

harus menjaganya dari pergaulan yang buruk, dan jangan membiasakannya

berfoya-foya, jangan pula orang tua menanamkan rasa senang bersolek dan

hidup dengan sarana-sarana kemewahan pada diri anak, sebab kelak anak akan

menyia-nyiakan umurnya hanya untuk mencari kemewahan jika ia tumbuh

menjadi dewasa, sehingga ia akan binasa untuk selamanya. Akan tetapi

seharusnya orang tua sejak dini mulai mengawasi pertumbuhannya dengan

cermat dan bijaksana sesuai dengan tuntutan pendidikan Islam.43

Dari uraian di atas kiranya dapat disebutkan bahwa tujuan pendidikan

anak dalam pandangan Islam adalah memelihara, membantu pertumbuhan dan

perkembangan fitrah manusia yang dimiliki anak, sehingga jiwa anak yang

lahir dalam kondisi fitrah tidak terkotori oleh kehidupan duniawi yang dapat

menjadikan anak sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Atau dengan kata lain

bahwa pendidikan anak usia dini dalam pendidikan Islam bertujuan untuk

menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak sejak dini, sehinga dalam

42 Muhammad Ali Quthb, Auladuna fi Dlau-it Tarbiyyatil Islamiyyah, terjemahan
Bahrum abu Bakar Ihsan, (Bandung: Diponegoro,1988), hlm. 59

43M. Athiyah Al Abrasy, at-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Falasatuhā, (TTp: ’Isa al-Bābi
al-Jalabī wa syirkāhu,1969), hlm. 163
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perkembangan selanjutnya anak menjadi manusia muslim yang kāffah,

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Hidupnya terhindar dari

kemaksiatan, dan dihiasi dengan ketaatan dan kepatuhan serta oleh amal soleh

yang tiada hentinya. Kondisi seperti inilah yang dikehendaki oleh pendidikan

Islam, sehingga kelak akan mengantarkan peserta didik pada kehidupan yang

bahagia di dunia maupun di akhirat.

Bila kedua orang tua berhasil merealisasikan tanggung jawabnya

sebagai orang tua, sebagai pendidik pertama, maka anak akan tampil dalam

wajahnya yang ketiga, yaitu anak sebagai hiasan kehidupan di dunia.44 Salah

satu tugas utama orang tua adalah mendidik keturunannya. Dengan kata lain

relasi antara anak dan orang tua itu secara kodrati tercakup unsur pendidikan

untuk membangun kepribadian anak dan mendewasakannya. Ditambah dengan

adanya menjadi agen pertama dan terutama yang mampu dan berhak menolong

keturunannya serta wajib mendidik anak-anaknya.45

2. Pendidikan Dasar Menurut Undang-Undang Pendidikan Indonesia

Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani “Paedogogik”, yang

terdiri atas kata “Pais” yang berarti Anak” dan kata “Ago” yang berarti “Aku

membimbing”. Jadi Soedomo Hadi menyimpulkan paedogogik berarti aku

membimbing anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan adalah

“proses pengubahan sikap atau tatalaku seseorang atau sekelompok orang

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan

44 Muhammad Ali Quthb, Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam, (Bandung:
CV. Diponegoro), hlm. 11-13.

45 Kartini Kartono, Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional, (Jakarta:
Pradya Pramitra, 1997), Cet. I, hlm. 59.
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proses, perbuatan, cara mendidik”.46

Berdasarkan pengertian pendidikan secara bahasa di atas, maka

pendidikan berarti sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan makna

pendidikan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a) Ahmad Marimba menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau

pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani

dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.47

b) Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang telah dikutip oleh Suwarno.

Pendidikan yaitu tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun
maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada
pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota
masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang
setinggi-tingginya.48

c) Langeveld, sebagaimana yang telah dikutip oleh Binti Maunah.

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang
diberikan kepada anak tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih tepat
dapat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya
sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa(atau yang diciptakan

46 Suryani, HaditsTarbawi; Ananlisis Paedagogis Hadits-Hadits Nabi, (Yogyakarta:
Teras, 2012), hlm. 136. Lihat juga DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1996), hlm. 232. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1

47 Ahmad, D. Marimba, Pengantar filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. AL
Ma’arif, 1989), hlm. 5

48 Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 2
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oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan
sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.49

Dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) yang

berbunyi, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.50

Pendidikan berarti upaya atau proses yang berorientasi pada

transformasi nilai.51 Bilamana kita menyimak apa yang dikemukakan Plato

lewat perumpamaan tentang gua, maka sesungguhnya pendidikan itu

adalah proses yang ditempuh seseorang yang keluar dari gua, sehingga ia

mengetahui akan kebenaran, oleh karena diluar gua ia sanggup melihat realitas

yang sebenarnya. Jadi pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan

pembebasan, dalam hal ini pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan

ketidakbenaran.52

Dari definisi pendidikan di atas,  pendidikan secara umum memiliki

kata kunci tentang “proses dan manusia”. Hal ini menggambarkan   bahwa

obyek sekaligus subjek pendidikan adalah manusia  itu sendiri. Ini sejalan

49 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2001), hlm. 4
50 Undang-Undang Republik Indonesia Nimor 20 tahun 2003, Tentang Sistem

Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 72
51 Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam; Studi Kritis dan Refleksi

Historis, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm. 28
52 J.H. Raper, Filsafat Politik Plato, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 110
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dengan apa yang disampaikan  oleh Socrates (470-399 SM) 53 ketika

mendefinisikan hakikat manusia, yaitu ia ingin tahu dan untuk itu harus

ada orang yang  membantunya yang bertindak sebagai bidan yang membantu

bayi keluar dari rahimnya.54

Pendidikan menurut tokoh pendidikan Nasional Indonesia, Ki

Hajar Dewantara, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, pendidikan pada

umumnya daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran

(intelek), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.55

Pengertian yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan

mengandung makna yang komprehensip. Karena didalam menjelaskan

pengertian pendidikan, beberapa unsur yang ada pada manusia telah

tercover di dalamnya. Sehingga ketika akan berdiskusi tentang ontologi

pendidikan, manusia yang berdimensikan tiga unsur,56 selalu menjadi pusat

kajiannya.

Pendidikan dapat berlangsung di sekolah sebagai institusi pendidikan

formal, yang diselenggarakan melalui proses belajar mengajar. Suparlan

Suhartono, menyatakan  bahwa “menurut pendekatan dari  sudut pandang

53 Ia dihukum mati pada tahun 399 SM oleh pengadilan Athena dengan tuduhan
mempengaruhi anak muda dengan pikiran yang buruk. Ia mengajak para pemuda memikirkan apa-
apa yang diatas langit dan dibawah bumi.

54 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani, dan
Kalbu Memanusiakan Manusia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 9

55 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah
Tantangan Milenium III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5

56 Unsur al-baysar (fisologis), unsur an-naas (sosiologis), dan unsur al-insaan
(intelektual-spiritual)



206

sempit, pendidikan merupakan seluruh kegiatan yang direncanakan serta

dilaksanakan secara teratur dan terarah di lembaga pendidikan sekolah”.57

Suharjo, menyatakan bahwa “sekolah dasar pada dasarnya merupakan

lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam

tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun.58” Hal senada juga diungkapkan Fuad

Ihsan, bahwa “sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa

program belajar selama 6 tahun.59” Mencermati kedua pernyataan Suharjo dan

Fuad Ihsan dapat dijelaskan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang

pendidikan yang berlangsung selama enam tahun. Pernyataan tentang sekolah

dasar lainnya yang dikemukakan oleh Harmon & Jones bahwa60:

“Elementary schools usually serve children between the ages of five and
eleven years, or kindergarten through sixth grade. Some elementary schools
comprise kindergarten through fourth grade and are called primary
schools. These schools are usually followed by a middle school, which
includes fifth through eighth grades. Elementary schools can also range
from kindergarten to eighth grade”.

Pernyataan oleh Harmon & Jones agak berbeda dengan yang

dikemukakan oleh Suharjo yaitu terletak pada usia. Jika Suharjo menyatakan

sekolah dasar lebih ditujukaan pada anak yang berusia 6-12 tahun, maka

Harmon dan Jones menyatakan sekolah dasar biasanya terdiri atas anak-anak

antara usia 5-11 tahun, atau TK sampai kelas enam. Kemungkinan perbedaan

ini terletak pada fisik antara anak yang ada di Indonesia dan anak yang ada di

negara Eropa dan sekitarnya.

57 Suparlan Suhartono, Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan
(Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2008), hlm.46.

58 Suharjo, Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar: Teori dan Praktek (Jakarta:
Depdiknas, 2006), hlm. 1

59 Fuad Ihsan Dasar- dasar Kependidikan. (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 26
60 Suharjo, Mengenal Pendidikan.........,hlm. 1
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan

Nasional  menyatakan bahwa “jenjang pendidikan  dasar dan  menengah

adalah jenis pendidikan formal untuk peserta  didik usia 7 sampai 18

tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi”.

Jika usia anak pada saat masuk sekolah dasar, merujuk pada definisi

pendidikan dasar dalam Undang-Undang  tersebut, berarti pengertian sekolah

dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan

proses pendidikan dasar selama masa enam tahun yang ditujukan bagi anak

usia 7-12 tahun. Batasan usia 7-12 tahun inilah yang digunakan peneliti dalam

melakukan penelitian.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan

Nasional Bab IV pasal 14 menjeaskan bahwa jenjang pendidikan dasar

merupakan jenjang pendidiakan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Pendidikan Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang

sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Masa usia SD sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung

dari usia 6 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Pada masa ini, siswa usia SD

memiliki karakteristik utama yaitu menampilkan perbedaan-perbedaan

individual dan personal dalam banyak segi dan bidang diantaranya perbedaan

dalam intelegensi, kemampuan kognitif dan bahasa, serta perkembangan

kepribadian dan perkembangan fisik.

Rita Eka Izzaty, dkk, menyebutkan ciri-ciri khas siswa masa kelas
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rendah Sekolah Dasar adalah61:

a. Ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah.

b. Suka memuji diri sendiri.

c. Kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, tugas

atau pekerjaan itu dianggapnya tidak penting.

d. Suka membandingkan dirinya dengan siswa lain, jika hal itu

menguntungkan dirinya.

e. Suka meremehkan orang lain.

Rita Eka Izzaty, dkk, juga menyebutkan ciri-ciri khas siswa masa

kelas tinggi Sekolah Dasar adalah62:

a. Perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari.

b. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis.

c. Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus.

Piaget mengemukakan bahwa siswa SD berada pada tahap

operasional konkret (7 hingga 11 tahun), dimana konsep yang ada pada awal

usia ini adalah konsep yang samar-samar dan sekarang lebih konkret. Siswa

usia SD menggunakan operasi mental untuk memecahkan masalah- masalah

aktual, siswa mampu menggunakan kemampuan mentalnya untuk meme

cahkan masalah yang bersifat konkret.63

John W. Santrock, juga mengemukakan bahwa selama tahapan

operasional konkret siswa dapat menunjukkan operasi- operasi konkret,

61 Eka Izzaty, Perkembangan Peserta Didik, dkk,( Yogyakarta: Uny Press, 2008), hlm.
116

62 Rita Eka Izzaty, Ibid., , hlm.116,
63 Rita Eka Izzaty, Ibid., , hlm.. 105-106.
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berpikir logis, mengklasifikasikan benda,  dan berpikir tentang relasi antara

kelas-kelas benda. 64 Kemampuan berfikir pada tahap ini ditandai dengan

aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah.

Pengalaman hidup siswa memberikan andil dalam mempertajam konsep. Pada

tahapan ini siswa usia SD mampu berfikir, belajar, mengingat, dan

berkomunikasi karena proses kognitifnya tidak lagi egosentris dan lebih

logis65.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, karakteristik

perkembangan siswa kelas SD berada tahap operasional konkret. Pada tahap

ini, siswa berpikir atas dasar pengalaman yang konkret atau nyata yang pernah

dilihat dan dialami. Siswa belum bisa berpikir secara abstrak. Karakteristik

yang muncul pada tahap ini dapat dijadikan landasan dalam menyiapkan dan

melaksanakan pembelajaran bagi siswa SD.

Pelaksanaan pembelajaran di kelas perlu didesain menggunakan

model pembelajaran yang sesuai dan tepat dengan memperhatikan

karakteristik perkembangan siswa pada tahap operasional konkret.

Memungkinkan siswa untuk dapat melihat, berbuat sesuatu, melibatkan diri

dalam pembelajaran, serta mengalami langsung pada hal-hal yang dipelajari.

Hakikat pendidikan bertujuan untuk mendewasakan anak didik, maka

seorang pendidik haruslah orang yang dewasa, karena tidak mungkin dapat

mendewasakan anak didik jika pendidiknya sendiri belum dewasa. Tilaar

64 John W. Santrock, Child Development, (McGraw-Hil, 2007), hlm. 271
65 Rita Eka Izzaty, Perkembangan........,hlm. 107
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mengatakan hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia.66 Selanjutnya

dikatakan pula bahwa, memanusiakan manusia atau proses humanisasi melihat

manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Eksistensi ini

menurut penulis adalah menempatkan kedudukan manusia pada tempatnya

yang terhormat dan bermartabat. Kehormatan yang tentunya tidak lepas dari

nilai-nilai luhur yang selalu dipegang umat manusia.

Pendidikan pada hakikatnya juga berarti mencerdaskan kehidupan

bangsa. Dari pernyataan tersebut terdapat tiga unsur pokok dalam pendidikan,

yaitu:

a) Cerdas, berarti memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan

persoalan nyata. Cerdas bermakna kreatif, inovatif dan siap

mengaplikasikan ilmunya;

b) Hidup, memiliki filosofi untuk menghargai kehidupan dan melakukan hal-

hal yang terbaik untuk kehidupan itu sendiri. Hidup itu berarti merenungi

bahwa suatu hari kita akan mati, dan segala amalan kita akan

dipertanggungjawabkan kepadanya. Filosofi hidup ini sangat syarat akan

makna individualisme yang artinya mengangkat kehidupan seseorang,

memanusiakan manusia, memberikan makanan kehidupan berupa

semangat, nilai moral, dan tujuan hidup;

c) Bangsa, berarti manusia selain sebagai individu juga merupakan makhluk

sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain. Setiap individu

berkewajiban menyumbangkan pengetahuannya untuk masyarakat

66HAR.Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif
untuk Indonesia,(Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 435
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meningkatkan derajat kemuliaan masyarakat sekitar dengan ilmu, sesuai

dengan yang diajarkan agama dan pendidikan. Indikator terpenting

kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan dan pengajaran. 67 Segala

sesuatu yang digunakan untuk mendidik harus yang mengandung nilai

didik, termasuk dalam pemilihan media.

Sejalan dengan pernyataan Hasan Langgulung68 bahwa pendidikan

sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari sudut pandang

masyarakat, dan kedua dari sudut pandang individu. Dari sudut pandang

masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada

generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berlanjut. Atau denan kata lain

berarti penyaluran nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke

generasi agar identitas masyarakat tersebut terpelihara. Dilihat dari sudut

pandang individu, pendidikan mengandung arti pengembangan potensi

individu." Bila pernyataan itu diterima, maka mengandung

konsekuensi bahwa pendidikan tidak sekedar "transfer of knowledge", tetapi

juga "transper of values". Jadi pendidikan itu harus sampai pada

memindahkan nilai-nilai yang dianut, tidak berhenti pada penyampaian

pengetahuan saja.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan

adalah usaha membimbing secara sadar, terencana dan sistematis dalam

mengembangkan potensi dirinya yang meliputi kecerdasan, kepribadian,

67 Nyoman Kutha Ratna, Statistika Kajian Pustaka Bahasa, Sastra, dan Budaya
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 449

68 Hasan Langguling, Asas-Asas Pendidikan Islam. (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2003),
hlm. 3
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berakhlak mulia, pengendalian diri, taat, patuh yang diwujudkan untuk dirinya

masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai

lembaga pendidikan formal bermuatan beban yang cukup berat dalam

melaksanakan misi pndidikan. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan pesatnya

perubahan zaman dewasa ini yang sangat berpengaruh terhadap anak didik

dalam berfikir, bersikap dan berperilaku, khususnya terhadap mereka yang

masih dalam tahap perkembangan transisi yang masih mencari identitas diri.

B. Landasan Pendidikan Dasar

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial

yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran-ajarannya

kedalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan sumber dan landasan

pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur’an

dan As Sunah.69 Pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan

Islam ialah pandangan hidup muslim yang merupakan nilai-nilai luhur yang

bersifat universal yakni al-Qur’an dan As Sunnah yang shahih juga pendapat para

sahabat dan ulama sebagai tambahan. Hal ini senada dengan pendapat Marimba

yang menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau dasar pendidikan

diibaratkan sebagai sebuah bangunan sehingga isi al-Qur’an dan Al Hadits

menjadi pondamen, karena menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap

berdirinya pendidikan.70

69 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 28.

70 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan ( Bandung: Al Ma’arif, 1989)
hlm.19.
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Dalam merumuskan landasan pendidikan Islam, ada dua landasan

pendidikan Islam yaitu landasan ideal dan landasan operasional. Landasan ideal

berkaitan dengan data autentik sumber pendidikan Islam, sedangkan landasan

operasional  pendidikan Islam  berkaitan  dengan  perangkat Pendidikan Islam.

a) Dasar Religius

Yang dimaksud dengan religius dalam uraian ini adalah dasar-dasar

yang bersumber dari ajaran islam yang termaktub dalam al-Qur’an,

sunnah Rasul. Sebagaimana yang telah dijelaskan Achmad D. Marimba

dalam bukunya ”Pengantar Filsafat Pendidikan Islam”, secara tegas

beliau menjelaskan bahwa dasar Pendidikan Islam adalah firman Allah

dan sunnah rasul.

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan

sosial yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran-

ajarannya kedalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan

sumber dan landasan pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam

itu sendiri, yaitu al-Qur’an dan As Sunah. 71 Pandangan hidup yang

mendasari seluruh kegiatan pendidikan Islam ialah pandangan hidup

muslim yang merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat universal yakni al-

Qur’an dan As Sunnah yang shahih juga pendapat para sahabat dan ulama

sebagai tambahan. Hal ini senada dengan pendapat Marimba yang

menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau dasar pendidikan

diibaratkan sebagai sebuah bangunan sehingga isi al-Qur’an dan Al Hadits

71 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat,
(Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), hlm. 28.
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menjadi pondamen, karena menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap

berdirinya pendidikan. 72 Kedudukan al-Qur’an sebagai sumber dapat

dilihat dari kandungan surat al-Baqarah ayat 2 :

        
Artinya: Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi

orang yang bertaqwa (QS. Al Baqarah : 2).73

Dalam al-Qur’an terdapat ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang

berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh

dapat dibaca dalam kisah Luqman yang mengajari anaknya dalam surat

Luqman. 74 Al-Qur’an adalah petunjuk-Nya yang bila dipelajari akan

membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk

menyelesaikan berbagai problem hidup. Apabila  dihayati dan diamalkan

menjadi pikiran rasa dan karsa mengarah pada realitas keimanan yang

dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan

masyarakat.75

Setelah al-Qur’an, pendidikan Islam menjadikan As Sunnah sebagai

dasar dan sumber  pendidikan Islam. Secara harfiah sunnah berarti jalan,

metode dan program. Secara istilah sunnah adalah perkara yang dijelaskan

melalui sanad yang shahih baik itu berupa perkataan, perbuatan atau sifat

Nabi Muhammad Saw.76 Sebagaimana al-Qur’an sunah berisi petunjuk-

72 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Bandung: Al Ma’arif, 1989),
hlm.19.

73Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan...., hlm, 2
74 Zakiah Daradjat, et. al, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.

20.
75 M. Qurais Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 13
76 Abdurrahman An Nahlawwi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah.........., hlm. 31
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petunjuk untuk kemaslahatan manusia dalam segala aspeknya yang

membina manusia menjadi muslim yang bertaqwa. Dalam dunia

pendidikan sunah memiliki dua faedah yang sangat besar, yaitu77 :

a. Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam al- Qur’an

atau menerangkan hal-hal yang tidak terdapat didalamnya.

b. Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah Saw

bersama anak-anaknya dan penanaman keimanan kedalam jiwa yang

dilakukannya.

b) Dasar Yuriditis

Yakni dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari

peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat dijadikan

pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama. Adapun dasar yuridis

tersebut ada 3, yaitu:

1. Dasar idiologi yaitu pancasila.

Pancasila sebagai ideology negara berarti setiap warga negara

Indonesia harus berjiwa  pancasila, dimana  sila  pertama yakni

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah menjiwai dan menjadi sumber

pelaksanaan sila-sila yang lain dalam hal im dapat dilihat dalam

undang-undang pendidikan dan pengajaran nomor 4 tahun 1950 bab

III pasal 4 berbunyi "pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-

asas yang termaktub dalam pancasila.”78

77 Abdurrahman An Nahlawi, Ibid., , hlm. 47
78 Zuhairini , Pengantar Ilmu Pendidikan Perbandingan (Biro Islamiyah Fakultas

Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 1985), hlm.17
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Dari uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa pendidikan

Islam adalah sebagai sub sistem pendidikan nasional berdasarkan pada

pancasila.

2. Dasar Struktural

Yaitu dasar yang termaktub dalam UUD 1945 bab XI pasal 29 ayat 1

dan 2, berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha

Esa. (2) Negara menjamm kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu.79

Dari UUD 1945 tersebut diatas mengandung makna bahwa negara

Indonesia memberi kebebasan kepada semua warga negaranya untuk

beragama dengan mengamalkan semua ajaran agama sesuai dengan

agama yang dianut.

3. Dasar operasional

Yaitu  dasar yang  secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan

agama disekolah-sekolah di Indonesia, antara lain terdapat dalam Tap

MPR No 4/MPR 1973 yang kemudian di kokohkan dalam Tap MPR

NO 4/ 1978. Ketetapan MPR/ 1983 di perkuat oleh tap MPR No

2/MPR71988 dan Tap MPR No 2/1993. tentang GBHN yang pada

pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara

langsung dimaksud dalam kurikulum sekolah-sekolah formal mulai

sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

79 Undang-undang Dasar 1945 beserta Amandemennya, (Surabaya: Sentral Jaya Press),
hlm. 27
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Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional,

pada Bab I tentang kedudukan umum pasal I ayat (1) disebutkan

bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terncana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa,dan Negara.80

Hal ini sesuai dengan rumusan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional dalam penjelasan UUSPN mengenai

pendidikan agama dijelaskan bahwa pendidikan agama dimaksudkan

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

C. Tujuan Pendidikan Dasar

Pendidikan Islam sebagai suatu disiplin ilmu, mempunyai karakteristik,

seperti jujur, adil, sopan, berakhlak mulia  dan tujuan yang berbeda dari dispilin

ilmu yang lain. Bahkan sangat mungkin berbeda sesuai dengan orientasi dari

masing-masing lembaga yang menyelenggarakanya. Pusat kurikulum Depdiknas

mengemukakan bahwa Pendidikan Islam di Indonesia adalah bertujuan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan ke imanan, peserta didik melalui pemberian dan

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalamanpeserta

didik tentang Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang

80 Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) UU RI No. 20 Tahun 2003,
( Jakarta: Sinar Grafika,  2009), hlm. 65.
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dalam hal ke imanan, ketakwaanya kepada Allah SWT. serta berakhlak

muliadalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, Pendidikan Islam disamping bertujuan menginter

nalisasikan (menanamkan dalam pribadi) nilai-nilai Islami, seperti akhlaknya pada

sesam manusia, pada lingkungannya dan pada Allah SWT juga mengembangkan

anak didik agar memiliki kedewasaan atau kematangan dalam berpikir, beriman,

dan bertaqwa kepada Allah SWT. Di samping itu juga mampu mengamalkan

nilai-nilai yang mereka dapatkan dalam proses pendidikan, sehinggga menjadi

pemikir yang baik sekaligus pengamal ajaran Islam yang mampu berdialog

dengan perkembangan kemajuan zaman.

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau

kegiatan selesai.81 Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap

dan stetis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang

berkenaan dengan aspek kehidupan. Adapun tujuan pendidikan agama Islam

menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut:

a) Menurut Zakiyah Darajat

Tujuan pendidikan agama Islam secara keseluruhan adalah kepribadian

seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil dengan pola taqwa.

Insan kamil artinya manusia untuk rokhani dan jasmani, dapat hidup dan

berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah

SWT.82

b) Menurut Imam Ghazali

81 Zakiyah Darajat, dkk. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 29
82 Ibid., hlm. 29
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Al-ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Fatiyah Hasan Sulaiman

menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam dapat diklesifikasikan

kepada:

1. Membentuk insan purna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri

pada Allah SWT.

2. Membenu insan urna untuk memperoleh kebahagiaan hidup baik di

dunia maupun di akhirat.

c) Athiyah al-Abrasyi,

Athiyah al-Abrasyi, sebagaimana dikutip oleh Samsul Nizar, adalah

membentuk akhlak mulia, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat,

persiapan untuk mencari rizki dan memlihara segi kemanfaatannya,

menumbuhkan semangat ilmiah dikalangan peserta didik, dan

mempersiapkan  tenaga profesional yang  terampil.83

d) Ahmad Arifin,

Ahmad Arifin pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian

muslim yang berkarakter islami yang diimplementasikan dalam perilaku

sosial sebagaimana misi diutusnya Nabi Muhammad saw.

e) Menurut Ahmad D. Marimba yang dikutip oleh Hamdani Ihsan, dan Fuad

Ihsan. Beliau mengemukakan bahwa ada 2 macam tujuan yaitu tujuan

sementara dan tujuan akhir.

1) Tujuan Sementara

83 Sasmsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teorits dan
Praktis, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 37
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Tujuan sementara adalah sasaran sementara yang harus dicapai oleh

umat Islam yang melaksanakan pendidikan Islam, yaitu tercapainya

berbagai kemampuan seperi kecakapan jasmaniah, pengetahuan

membaca, menulis, pengetahuan ilmu, ilmu kemasyarakatan, kesusi

laan, keagamaan, kedewasaan, jasmani dan rokhani.84

2) Tujuan Akhir

Adapun tujuan akhir pendidikan agama Islam yaitu terwujudnya

kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya

merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam.

Dalam hal ini aspek-aspek kepribadian dikelompokkan kedalam

tiga hal yaitu:

1) Aspek-aspek kejasmanian: meliputi tingkah laku luar yang mudah

nampak dari luar, misalnya: cra-cara berbuat, cara-cara berbicara.

2) Aspek-aspek kejiwaan: meliputi aspek-aspek yang tidak segera

dapat dilihat dari luar, misalnya: cara berfikir, sikap dan minat.

3) Aspek aspek kerohanian yang luhur: meliputi aspek kejiwaan yang

lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan.85

Dari keempat tujuan di atas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan

Islam fersi Imam Ghozali tidak hanya bersifat ukhrowi saja, tetapi juga bersifat

duniawi.86 Beberapa pemikir Islam memberikan gambaran tujuan pendidikan

84 Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia,
2007), hlm.68

85 Ibid., hlm. 69
86 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat

Press, 2002), hlm. 22
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Islam dengan beragam. Misalkan, Ichwanus Sofa seorang ulama bermadzhab

filsafat menekankan pada kepribadian seorang muslim, Al-Ghazali dan Abu

Hasan al-Qabisi seorang ulama bermadzhab ahlu sunnah wal jama‟ah sama- sama

menekankan pada pencapaian makrifat dalam agama, sedangkan Ibnu Maskawaih

seoarang pakar hadits dan fiqih merumuskan tujuan pendidikan dengan

melakukan pencapaian kebaikan, kebenaran, dan keindahan.87

Sedangkan menurut rumusan Konferensi Pendidikan Islam sedunia yang

ke-2 pada tahun 1980 di Islamabad, sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata,

tujuan pendidikan Islam adalah ditujukan  untuk mencapai keseimbangan

pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa,

‘aql, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demkian pendidikan diarahkan untuk

mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya: spiritual, intelektual, daya

imaginasi, fisik, keilmuan dan bahasa, baik secara individual maupun

kelompok, serta mendorong seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan

dan kesempurnaan. Tujuan ahir pendidikan diarahkan pada upaya merealisasikan

pengabdian manusia kepada Allah, baik pada tingkat individual, mauun

masyarakat dan kemanusiaan secara luas.88

Menurut Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah tujuan Pendidikan

Islam secara umum dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok, jismiyat, ruhiyyat

87 Ahmad Arifin, Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis
Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 226

88 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), hlm. 30-31
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dan aqliyyat, tujuan jismiyyat berorientasi kepada tugas manusia sebagai khalifah

fi al-arhd, sementara itu tujuan ruhiyyat berorientasi kepada kemampuanmanusia

menerima ajaran Islam secara kaffah; sebagai abdun, dan tujuan Aq-liyyat

berorientasi kepada pengembangan intelligence otak peserta didik.89

Merumuskan tujuan pendidikan Islam merupakan syarat mutlak dalam

mendefinisikan pendidikan itu sendiri yang paling tidak didasarkan atas

konsep dasar mengenai manusia, alam, dan ilmu serta pertimbangan prinsip-

Prinsipnya. Karena itu menurut para ahli pendidikan, tujuan pendidikan

hakikatnya merupakan rumusan-rumusan dari berbagai harapan ataupun keinginan

manusia.90

Dalam hal konsep dan rumusan tentang tujuan pendidikan Islam, para

pakar pendidikan Islam telah banyak mengemukakannya. Namun, tujuan

pendidikan Islam tetap harus dikembalikan pada hakekat manusia. Dimana tujuan

diciptakannya manusia adalah untuk menjadi pengabdinya Allah (Abdu

allah)91 sesuai dengan al-Qur’an surat, Adz-Dzāriyāt (51):56 :

       
Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

mengabdi kepada-Ku.92

Kemudian termanifestasikan dalam pengabdiannya kepada manusia dan

89Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 8.

90 Istighfarotun Rahmaniyah, Pendidikan Etika, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm.
55

91 “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-
Ku” QS. Adz-Dzāriyāt (51):56

92 Departemen Agama RI, al-Qur’an ............,hlm. 756
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alam (Ḥalifah allah) sesuai dengan al-Qur’an surat, Al-Baqarah (2) : 30.93

                  
           

  
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dalam al-Qur‟an banyak ditemukan gambaran yang membicarakan

tentang manusia dan makna filosofis dari penciptaanya. Manusia merupakan

makhluk-Nya paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapai dengan

‘aql. Dalam hal ini Ibn Arabi misalnya melukiskan hakikat manusia dengan

mengatakan bahwa, “tak ada makhluk Allah yang lebih bagus dari pada manusia,

yang memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat,

mendengar, berpikir, dan memutuskan.” 94 Konsepsi tentang manusia dalam

pandangan Ikhwan al-Shafa mempunyai “dualistik”, yakni tersusun dari unsur

fisik-biologis dan unsur jiwa-rohaniah. 95 Oleh karena keduanya memiliki

93 Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." QS.
Al-Baqarah (2) : 30

94 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan.......,hlm. 1
95 Muhammad Jawwad Ridla, Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam; Perspektif

Sosiologis-Filosofis, judul asli, al-Fikr al-Tarbawiyy al-Islamiyyu Muqaddimat fi  Ushulih al-
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dimensi yang berbeda, maka hakikat pendidikan harus  bisa menyuplai perbedaan

dan  kesamaan kedua unsur tersebut secara integratif.

Tujuan Pendidikan Islam  mencakup dua dimensi, dimensi keakhiratan

dan keduniawian. Tujuan ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional Pasal 1 ayat 3menyebutkan, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.96

Jika merujuk tujuan pendidikan yang termaktub di dalam Undang-

undang di atas, maka tujuan pendidikan memiliki dua dimensi. Menjadikan

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan

tujuan pendidikan yang  berdimensi keakhiratan. Sedangkan cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

merupakan tujuan pendidikan yang berdimensi keduniawian. Jadi, tujuan

Pendidikan Islam memiliki dua tujuan sekaligus secara integral, yaitu tujuan

yang bersifat ideal (keakhiratan) dan tujuan yang bersifat praktis (keduniawian).

Tujuan tersebut sepertinya merujuk pada hakikat manusia yang mengatakan

manusia tersusun dari unsur jasmani, rohani dan akal. Sedangkan menurut Ali

al-Jumbulati dan Abdul Futuh at-Tuwaanisi, tujuan Pendidikan Islam secara

Ijtima „iyyati wa al-Aqliyyat, terj. Mahmud Arif, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002),
hlm. 153

96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 3
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prinsip dan teoritis ada dua, yaitu tujuan keagamaan (ideal) dan tujuan keduniaan

(pragmatis).97

Pendidikan Islam berorientasi pada pemberdayaan manusia dengan

segenap potensinya untuk dipersembahkan bagi kepentingan manusia tersebut,

manusia dan kemanusiaan, masyarakat dan alam semesta dengan mengacu kepada

pemikiran yang kuat, kemanfaatan manusia secara umum dan menjaga harmonitas

hubungan manusia sebagai  khalifah dengan alam  semesta  sebagai obyek yang

harus terjaga kelestariannya. Hal ini sesuai dalam hasil Konferensi Internasional

Pertama tentang Pendidikan Islam di Makkah pada tahun 1977 merumuskan

tujuan pendidikan Islam sebagai berikut:

“Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang
menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia
yang rasional; perasaan dan indera. Karena itu pendidikan harus mencakup
pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: spiritual, intelektual,
imajinatif, fisik,  ilmiah,  bahasa,  baik  secara individual maupun secara
kolektif, dan mendorong semua aspek ini kearah kebaikan dan mencapai
kesempurnaan. Tujuan akhir pendidi kan muslim terletak pada perwujudan
ketundukan yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, komunis
maupun seluruh umat manusia.98

Dalam kerangka mewujudkan fungsi idealnya untuk peningkatan kualitas

bangsa berakhlakul karimah/bermartabat tersebut, sistem pendidi kan Islam

haruslah senantiasa mengorientasikan diri  kepada menjawab kebutuhan dan

tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari

perubahan.

Dari beberapa rumusan yang dikemukakan oleh beberapa pakar

97 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 120
98 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi......, hlm. 57
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pendidikan Islam di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan Islam

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi dengan

sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas memakmurkan dan mengolah

bumisesuai dengan aturan-aturan dan kehendak Tuhan.

b) Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya di

muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Tuhan Allah

swt, sehingga tugas tersebut terasa ringan dilaksanakan.

c) Mengarahkan manusia agar berakhal mulia, sehingga ia tidak

menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya.

d) Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia

memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan

untuk mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya.

e) Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia

dan akhirat.99

Dari beberapa defenisi di atas, Tujuan Pendidikan Islam identik dengan

tujuan agama Islam itu sendiri,seperti yang Allah gariskan dalam al-Qur’an Surat

Al-Kahfi Ayat 110:100

                 
          

99 Ahmad Arifi, Politik Pendidikan Islam; Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi
Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 40-41

100 Departemen Agama RI, Al-Qur’an ............,hlm. 304
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Artinya : Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia
mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".

Karena tujuan agama  Islam adalah agar manusia memiliki keyakinan yang

kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Keyakinan ini akan

menumbuhkan pola kepribadian yang bulat dan melalui berbagai proses usaha

yang dilakukan. Dengan demikian tujuan Pendidikan Islam merupakan suatu

harapan yang diinginkan oleh pendidik Islam itu sendiri.

Pendidikan Islam juga adalah sebagai usaha untuk mengarahkan dan

membimbing manusia agar mampu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa

kepada Allah SWT, serta meningkatkan pemahaman, penghayatan dan

pengamalan mengenai agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim,

berakhlak mulia dalam kehidupan baik secara pribadi, bermasyarakat dan

berbangsa dan menjadi insan yang beriman hingga mati dalam ke adaan Islam.

Hal ini  sebagai mana yang tertuang dalam al-Qu’ran Surat Ali-Imran Ayat 102

sebagai Berikut :

         
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati
melainkan dalam keadaan beragama Islam. 101

Oleh sebab itu Tujuan Pendidikan Islam dapat dikalsifikasikan sebagai

berikut:

a. Tujuan Utama

101 Departemen Agama RI, Ibid., hlm.63
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Tujuan utama Pendidikan Islam adalah membimbing anak agar

mereka menjadi seorang muslim sejati, beriman teguh beramal sholeh, dan

berakhlakul karimah, serta berguna bagi masyarakat, agama, dan

negara.102 Jadi  tujuan  umum Pendidikan Agama Islam adalah iman

yang teguh, maksudnya membentuk manusia yang beribadah kepada

Allah. Hal ini sering dengan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah,

yaitu untuk beribadah kepadanya (Allah), Allah berfirman dalam surat

Al Dzariat. Ayat 56 :

        
Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.103

Tujuan umum pendidikan agama tersebut dengan sendirinya tidak

akan dapat dicapai dalam waktu sekaligus, tetapi membutuhkan proses

atau membutuhkan waktu yang panjang dengan tahap tertentu, dan

setiap tahap yang dilalui itu juga mempunyai tujuan tertentu yang disebut

tujuan khusus.

b. Tujuan Operasional

Tujuan operasional adalah tujuan praktis akan dicapai dengan

sejumlah tertentu. Satu kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang

telah disiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tersebut. Dalam

tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari suatu kemampuan dan

keterampilan tertentu. Sifat operasioanalnya lebih ditunjukkan dari sifat

102 Zuhairini, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: PT Usaha Nasional,
1983), hlm. 45

103 Departemen Agama RI, Al-Qur’an ............,hlm. 756
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penghayatan dan kepribadian. Sifat yang berisi kemampuan dan

keterampilan yang ditonjolkan. Dalam pendidikan umum disebut tujuan

Internasional umum dan tujuan Internasioanal khusus.104

c. Tujuan Sementara

Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik

diberi sejumlah pengalaman tertentu yang diceritakan dalam suatu

kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional dalam bentuk tujuan

Intruksional yang dikembangkan menjadi umum dan khusus dapat

dianggap sebagai tujuan sementara dengan sifat yang agak beda.

Pada tujuan sementara bentuk insan dengan pola taqwa mudah

kelihatan meskipun dalam usaha sederhana tujuan pendidikan agama

Islam seolah-olah  merupakan  lingkaran pada tingkatnya lingkungan

tersebut juga semakin besar bentuk lingkaran inilah yang mengembang

kan insan kamil itu.105

Tujuan pendidikan Islam menurut Moh. Haitami Salim dan Syamsul

Kurniawan, adalah pendidik jasmani (al-Tarbiyyah al-Jismiyah), pendi

dikan ‘aql (al-Tarbiyyah al-„Aqliyah) dan pendidikan akhlak (al-Tarbiyyah

al-Khuluqiyah). 106 Zakiah Daradjat berpendapat bahwa yang dimaksud

dengan tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu

usaha atau kegiatan selesai.107

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang berproses melalui

104 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Angkasa, 1999), hlm.. 32
105 Zakiyah Darajat, Ibid., hlm.32
106 Ali al-Jumbulati dan Abdul Futuh at-Tuwaanisi, Perbandingan Pendidikan Islam,

terj. M. Arifin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 37
107 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan......,hlm. 29.
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tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan tertentu. Karena pendidikan terlaksana

dalam tahapan tertentu itu, Maka pendidikan tentu saja memiliki tujuan yang

bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang

berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari

kepribadian seseorang, yakni berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya

yang berjenjang.

Ramayulis 108 mengemukakan aspek-aspek tujuan pendidikan Islam

dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam. Menurut beliau, aspek tujuan

pendidikan Islam itu meliputi empat hal, yaitu: (1) tujuan jasmaniah (ahdaf

jismiyyah), (2) tujuan rohaniah (ahdaf al-ruhiyyah), (3) tujuan ‘aql (ahdaf al-

aqliyyah), dan (4) tujuan sosial (ahdaf al-ijtima’iyyah). Masing-masing

aspek   tujuan   tersebut akan diuraikan di bawah ini.

a) Tujuan Jasmaniyah (Ahdaf al-Jismiyyah)

Tujuan Pendidikan perlu dikaitkan dengan tugas manusia selaku

khalifah di muka bumi yang harus memiliki kemampuan jasmani yang

bagus di samping rohani yang teguh. Sebagaimana dalam firman Allah

Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi:

              
           

             
      

108 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), hlm.75.



231

Artinya: Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah
telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab:
"Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih
berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang
diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi
(mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu
dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa."
Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-
Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha
mengetahui.109

Dalam ayat di atas dikisahkan bahwa Talut dipilih oleh Allah

menjadi raja karena pandai dan kuat tubuhnya untuk melawan Djalut yang

terkenal berbadan besar seperti raksasa, namun Talut dapat mengalah

kannya dengan perantaraan Daud yang melemparkan bandilnya dengan

pertolongan Allah dapat merobohkan tubuh Djalut hingga tewas.

Jadi  tujuan  pendidikan Islam adalah  untuk membentuk

manusia muslim yang sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki

keterampilan yang tinggi.110

b) Tujuan Rohaniah (Ahdaf al-Ruhiyah)

Kalau di perhatikan, namun ini dikaitkan dengan kemampuan

manusia menerima agama Islam yang inti ajarannya adalah keimanan dan

ketaatan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan tunduk dan patuh

kepada nilai-nilai moralitas yang  diajarkan-Nya dengan mengikuti

keteladanan Rasulullah SAW, inilah tujuan rohaniah pendidikan Islam.111

Tujuan pendidikan rohaniah diarahkan kepada pembentukan akhlak

109 Departemen Agama RI, al-Qur’an ............,hlm. 50
110 H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 229.
111 Ibid., hlm.. 230.
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mulia, yang ini oleh para pendidik modern Barat dikategorikan sebagai

tujuan pendidikan religious, yang oleh kebanyakan pemikir pendidikan

Islam tidak disetujui istilah itu, karena akan memberikan kesan akan

adanya tujuan pendidikan yang non religious dalam Islam.112

Muhammad Qutb mengatakan bahwa tujuan pendidikan

ruhiyyah mengandung pengertian “ruh” yang merupakan mata rantai

pokok yang menghubungkan antara manusia dengan Allah, dan

pendidikan Islam harus bertujuan untuk membimbing manusia sedemikian

rupa sehingga ia selalu tetap berada di dalam hubungan dengan-Nya.113

c) Tujuan Aqliyah (Ahdaf al-Aqliyyah)

Selain tujuan jasmaniyah dan tujuan rohaniah, pendidikan Islam

juga memperhatikan tujuan ‘aql. Aspek tujuan ini bertumpu pada

pengembangan intelegensia (kecerdasan) yang berada dalam otak.

Sehingga mampu memahami dan menganalisis fenomena-fenomenan

ciptaan Allah di jagad raya ini. Seluruh ala mini bagaikan sebuah buku

besar yang harus dijadikan obyek pengamatan dan renungan pikiran

manusia sehingga daripadanya ia mendapatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang makin berkembang dan makin mendalam. Firman Allah

yang mendorong pendidikan akal banyak terdapat di dalam al-Qur’an

tak kurang dari 300 kali.114

Kemudian  melalui  proses  observasi dengan  panca indera,

112 Muhammad Qutb, Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Qalam, 1967),
hlm. 13-50

113 Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-teori Pendidikan Islam Berdasarkan Al-Qur’an,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 142.

114 H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan.........,hlm. 233
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manusia dapat dididik untuk menggunakan akal kecerdasannya untuk

meneliti, menganalisis keajaiban ciptaan Allah di alam semesta yang

berisi khazanah ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pokok pemikiran

yang analitis untuk dikembangkan   menjadi ilmu-ilmu   pengetahuan

yang diterapkan dalam bentuk-bentuk teknologi yang semakin canggih.

Proses intelektualisasi pendidikan Islam terhadap sasaran pendidi

kannya berbeda dengan proses yang sama yang dilakukan oleh pendidikan

non Islami, misalnya pendidikan sekuler di Barat. Ciri khas pendidikan

yang dilaksanakan oleh pendidikan Islam adalah tetap menanamkan

(menginternalisasikan)  dan mentransformasikan nilai-nilai Islam seperti

keimanan, akhlak dan ubudiyah serta mu’amalah ke dalam pribadi

manusia didik.

d) Tujuan Ijtima’iyah (Ahdaf al-Ijtima’iyyah)

Tujuan sosial ini merupakan pembentukan kepribadian yang utuh

dari roh, tubuh, dan ‘aql. Di mana identitas individu di sini tercermin

sebagai manusia yang hidup pada masyarakat yang plural (majemuk).

Tujuan pendidikan sosial ini penting artinya karena manusia sebagai

khalifah Tuhan di  bumi  seyogyanya mempunyai kepribadian yang

utama dan seimbang. Yang karenanya tidak mungkin manusia menjauh

kan diri dari kehidupan bermasyarakat.115

Individu merupakan bagian integral dari anggota kelompok di

dalam masyarakat atau keluarga, atau sebagai anggota keluarga dan

115 Sujono, Pendahuluan Pendidikan Islam, (Bandung: CV. Bina Ilmu, tt), hlm. 16
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pada waktu yang sama sebagai anggota masyarakat. Kesesuaiannya

dengan cita-cita sosial diperoleh dari individu-individu. Maka persau

daraan dianggap sebagai salah satu kunci konsep sosial dalam Islam yang

menghendaki setiap individu memperlukan individu lainnya dengan cara-

cara tertentu.

Keserasian antara individu dan masyarakat tidak mempunyai sifat

kontradisi antara tujuan sosial dan tujuan individual. “Aku” adalah

“kami”. Merupakan pernyataan yang tidak boleh berarti kehilangan “aku”-

nya. Pendidikan menitikberatkan perkembangan karakter-karakter yang

unik, agar manusia mampu beradaptasi dengan standart masyarakat

bersama-sama dengan cita-cita yang ada padanya. Keharmonisan yang

seperti inilah yang merupakan karakteristik pertama yang akan dicari

dalam tujuan pendidikan Islam.

Oleh karena itu aspek sosial haruslah mendapatkan perhatian

dengan porsi yang cukup di dalam pendidikan Islam, agar peserta didik

mampu dan pandai menempatkan diri pada lingkungannya, tolong

menolong dan saling membantu dengan masyarakatnya, sekaligus menya

dari bahwa dirinya tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan dari yang

lain. Yang dengan demikian, seorang muslim atau peserta didik, akan

dapat diterima oleh masyarakatnya, dan ia bisa tenang dan harmonis hidup

di tengah-tengah masyarakat.

D. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Dasar

Potensi dapat diibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan. Wujudnya akan
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tampak nyata apabila dipelihara, dirawat, dijaga, dibimbing serta dikembangkan

karena secara kodrati, manusia dianugerahi oleh Tuhan berupa kemampuan

potensi dasar. Demikian halnya dengan potensi yang dimiliki manusia, maka

potensi naluriah indrawi, ‘aql maupun rasa keberagamaan pada bentuk asalnya

baru berupa dorongan-dorongan dasar yang bersifat alamiah. Oleh karena itu,

potensi tersebut akan dapat mencapai tujuan yang sebenarnya apabila dijaga,

dipelihara, dibimbing dan dikembangkan secara terarah, bertahap dan

berkesinambungan.

1. Pendekatan Materi Pembelajaran Pendidikan Dasar

Pengembangan potensi manusia dapat dilakukan dengan beragam cara

dan ditinjau dari berbagai pendekatan sebagai berikut:116

a. Pendekatan filosofis

Pendekatan ini digunakan dalam konteks pandangan filsafat yang

mengacu pada hakekat penciptaan manusia itu sendiri. Yang mana dalam

pandangan aliran dualisme manusia, pada hakekatnya ia merupakan

kesatuan rohani dan jasmani, jiwa dan raga, mind and body.117 Dengan

demikian, dalam tinjauan filosofis al-Qur’an, manusia merupakan

makhluk ciptaan yang diprogramkan untuk mengabdi kepada pencip

tanya.

116 Jalaluddin, Teologi......., hlm. 36
117 Mohammad Nur Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan

Pancasila, (Suarabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 165-166.
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Pada garis besarnya, pengembangan potensi manusia harus mengacu

kepada pengabdian dalam bentuk mematuhi ketentuan dan pedoman

Allah selaku pencipta. Sedangkan ungkapan rasa syukur digambarkan

dalam bentuk penghayatan terhadap nilai-nilai akhlak yang terkandung di

dalamnya serta mampu diimplementasikan dalam sikap dan perilaku

lahiriah maupun batiniah. Pengembangan ini diarahkan pada nilai-nilai

batin dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran diri manusia,

bahwa segala potensi yang dimiliki merupakan nikmat Allah semata.118

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 53 sebagai

berikut:

            
Artinya: Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah

datangnya dan bila kamu ditimpa kemadharatan, maka hanya
kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan (QS. an-Nahl: 53)119

Dengan demikian jelas bahwa potensi yang telah dianut bahkan

itu tidak lepas kaitannya dengan pengabdian kepada pencipta.

b. Pendekatan kronologis

Pendekatan kronologis adalah pendekatan yang didasarkan atas

proses perkembangan melalui pentahapan. Karena proses pembentukan

embrio manusia berlangsung dalam tahap-tahap dari yang sederhana

sampai kepada yang lebih kompleks.120 Karena manusia adalah makhluk

yang berkembang secara evolusi dari lahir hingga menginjak dewasa

118 Jalaluddin, Teologi......., hlm. 37.
119Departemen Agama RI, Al-Qur’an ............,hlm. 409.
120 Ibid., hlm. 409
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perkembangan manusia melalui periodesasi semua ini sejalan dengan

Firman Allah:

       
            
           

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes
air mani sesudah itu dari segumpal darah kemdian dilahirkannya
kamu sebagai seorang anak kemudian kamu dibiarkan hidup
supaya kamu sampai pada masa dewasa kemudian kamu
dibiarkan hidup lagi sampai tua di antara kamu ada yang
diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu
sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu
memahaminya (QS. al-Mu’min: 67)121

Merujuk kepada kenyataan ini, maka pengembangan potensi manusia

harus diarahkan kepada bimbingan secara bertahap pula. Selain itu

pengembangan potensi manusia tidak mungkin dilakukan dengan paksa,

karena tiap individu mempunyai irama perkembangan yang berbeda-beda.

Karena itu bimbingan diberikan dan berdasarkan kemampuan untuk

mengenal karakteristik perkembangan tahap demi tahap. Itulah sebabnya

potensi itu perlu dikembangkan secara bertahap.

c. Pendekatan fungsional

Setiap potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia tentunya

121 Muhammad Ali Albar, “Human Development as Revealed in The Holy Qur’an
and Hadis (The Creation of Man Between Medicine and The Qur’an)”, terj. Budi Utomo,
Penciptaan Manusia Kaitan Ayat-Ayat al-Qur’an dan Hadis dengan Ilmu Kedokteran, (Jakarta:
Mitra Pustaka, 2002), hlm. 3.
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diarahkan untuk dimanfaatkan. Melalui pendekatan fungsional ini

dimaksudkan bahwa pengembangan potensi manusia dilihat dalam

kaitannya dengan fungsi potensi itu masing-masing, seperti halnya potensi

rasa mengarah pada nilai-nilai etika, estetika dan agama.122 Potensi ‘aql

pikiran manusia berfungsi untuk merenung dan memikirkan esensi ciptaan

Allah, mengadakan analisis dan studi perbandingan betapa besar dan

agungnya semua rahasia ciptaan-Nya itu.

Indra berfungsi sebagai media untuk mengenal dunia luar hingga

manusia dapat berkomunikasi dengan lingkungan. Sedangkan fungsi

dorongan beragama adalah agar manusia dapat mengenal dan mengabdi

kepada Tuhan sebagai pencipta.

Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan agar perkembangan

potensi yang ada pada manusia tidak menjadi sia-sia karena terlantar.

Maka pengembangannya perlu disesuaikan dengan fungsi utama dari setiap

potensi itu masing-masing. Berdasarkan fungsinya yang hakiki, maka

potensi manusia perlu diarahkan sejalan dengan hakikat kejadiannya. Lebih

lanjut atas dasar fungsi hakekat ini, maka untuk mengaktualisasikan

hakekat kemanusiaannya pengembangan mesti ditujukan pada bagaimana

upayanya agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan dalam kehidupan

manusia sebagai makhluk yang manusiawi.123

d. Pendekatan sosial

122 Jalaluddin, Teologi......., hlm. 38-39.
123 M. Hamdani, Pendidikan Ketuhanan dalam Islam, (Surakarta: Muhammadiyah

Univerity Press, 2001), hlm. 17
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Berdasarkan pendekatan ini manusia dilihat sebagai makhluk yang

memiliki dorongan hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dari hubungan

yang dibina dalam masyarakat akan terwujud hubungan timbal balik

(reciprocal interaction) dengan orang-orang di sekitarnya. Maka terjadilah

rangsangan-rangsangan yang dapat memperkembangkan potensi-potensi

alamiah manusia. 124 Melalui pendekatan sosial manusia dibina dan

dibimbing sehingga potensi yang dimilikinya yaitu sebagai makhluk

sosial dapat teratur dan sekaligus terarah pada nilai-nilai positif melalui

pembinaan dan bimbingan yang berpedoman pada prinsip dan akhlak.

Diharapkan potensi yang dimiliki setiap individu akan bermanfaat dalam

pembinaan hubungan sosialnya.125

Dengan demikian, pengembangan potensi melalui pendekatan sosial

ini diharapkan akan terbentuk hubungan sosial yang baik antar sesama

manusia maupun antara makhluk yang terpelihara secara harmonis, karena

berlandaskan pada keimanan dan kemaslahatan. Hasan Langgulung dalam

mengembangkan potensi lebih mendasarkan pada pendapat filosof muslim,

yakni sifat-sifat Tuhan yang berjumlah 99 itu menurutnya merupakan

potensi-potensi yang harus dikembangkan dengan wajar dan sempurna.

Bukan hanya kekuatan jasmani saja seperti pada pendidikan Sparta, atau

kecerdasan rohani saja seperti di Athena.126

124 Jalaluddin, Teologi.., hlm.. 39-40. pada dasarnya kita hanya menggunakan 1% saja
dari potensi mental kita, dan mengabaikan 99% dari kemampuan kita sebagai manusia dan
kebanyakan kaki kita bekerja seperti mesin otomatis, memandang hanya sekilas kepada sumber
kekuatan jiwa kita selama kehidupan kita. Avadhutika Ananda Mitra Acarya, Neorons......,hlm. 65.

125 Zuhairini, dkk. Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 81
126 Jalaluddin, Teologi..,.,hlm. 44.
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Adapun bentuk pengembangan potensinya harus sesuai dengan petunjuk

Tuhan, itulah yang disebut sebagai ibadah/menyembah kepada penciptanya.127

Kalau potensi tadi tidak dikembangkan, berarti ia telah menyeleweng dari

tujuan kejadiannya, al-Ilmu misalnya adalah merupakan sifat Tuhan dan

merupakan potensi manusia. Menuntut ilmu merupakan bentuk pengembangan

potensi tersebut, dan ini merupakan ibadah, tetapi kalau ini tidak

dikembangkan dalam diri manusia dan tidak menuntut ilmu, maka berarti ia

menyalahi potensinya atau dengan kata-kata psikologi, ia menyalahi tabiat

semula (natur)nya. Begitu jugalah dengan sifat-sifat Tuhan yang lainnya.128

Pengembangan potensi juga dapat dilakukan dengan melalui pendi

dikan, karena di dalamnya terdapat proses menumbuhkan dan mengem

bangkan potensi-potensi tersebut dalam arti berusaha untuk menampakkan

(aktualisasi) potensi-potensi laten tersebut yang dimiliki setiap anak. 129

Untuk itu, dalam rangka mengembangkan potensi atau kemampuan dasar,

maka manusia membutuhkan adanya bantuan dari orang lain untuk

membimbing, mendorong dan mengarahkan agar berbagai potensi tersebut

dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal, sehingga hidupnya

dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dengan begitu, mereka dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun

lingkungan sosial.

E. Prinsip-prinsip Pembelajaran

127 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan
Pendidikan, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), hlm. 263.

128 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Menghadapai Abad 21, (Jakarta: Pustaka
al- Husna, 1998), hlm. 60.

129 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan.........,hlm. 21.
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Beberapa prinsip yang menjadi landasan pengertian di atas diantaranya:

Pertama, pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. Prinsip

ini mengandung makna bahwa ciri utama output pembelajaran ialah adanya

perubahan perilaku dalam diri individu. Artinya seseorang yang telah mengalami

pembelajaran akan berubah perilakunya. Tetapi tidak semua perubahan perilaku

sebagai hasil pembelajaran. Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) perubahan yang disadari; (2) bersifat

kontinyu (berkesinambungan); (3) bersifat fungsional memberikan manfaat); (4)

bersifat positif; (5) bersifat permanent (menetap); (6) bertujuan dan terarah

artinya perubahan itu terjadi karena ada sesuatu yang akan dicapai.130

Kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara

keseluruhan (kognitif, afektif dan motorik). Ketiga, pembelajaran merupakan

suatu proses. Artinya pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang

berkesinambungan, sistematis dan terarah. Keempat, proses pembelajaran terjadi

karena adanya sesuatu yang mendorong dan ada sesuatu tujuan yang akan

dicapai. Kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Perubahan

perilaku yang diperoleh dari pembelajaran pada dasarnya merupakan

pengalaman.

Sedangkan Konsep Pembelajaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pada Pasal 1 Bab pertama,

menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan

130 Mohammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Yogyakarta: Pustaka
Bani Quraisy, 2004), hlm. 9.
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pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 131 Jadi

interakasi siswa dengan guru atau sumber belajar yang lain dalam lingkungan

belajar disebut pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa paradigma mengajar guru adalah

suatu sudut pandang guru dalam pembelajaran. Artinya adalah asumsi model

pembelajaran yang cenderung bahwa siswa memiliki kebutuhan yang sama dan

belajar dengan cara yang sama, pada waktu yang sama, dalam ruang kelas yang

tenang, dengan kegiatan materi pelajaran yang terstruktur secara ketat dan

didominasi oleh guru.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa,

pembelajaran merupakan proses yang dilakukan oleh pendidik untuk

membelajarkan peserta didik pada lingkungan belajar tertentu dan akhirnya terjadi

perubahan tingkah laku. Oleh karena pembelajaran merupakan proses, tentu

dalam sebuah proses terdapat komponen-komponen yang saling terkait.

komponen-komponen pokok dalam pembelajaran mencakup tujuan pembela jaran,

pendidik, peserta didik, kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran,

dan evaluasi pembelajaran. 132 Hubungan antara komponen-komponen

pembelajaran tersebut salah satunya akan membentuk suatu kegiatan yang

bernama proses pembelajaran.

Proses pembelajaran merupakan keseluruhan kegiatan yang dirancang

untuk membelajarkan peserta didik. Pada satuan pendidikan, proses pembelajaran

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

131 http://www.depdiknas.go.id/RPP/modules.php?name=News&file=article&sid=36
132 Glendoni, Komponen-Komponen Pembelajaran, diakses 30 Oktober 2013
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memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan bakat, minat dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 133 Di Indonesia Proses

pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah diatur dalam standar

proses.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)

Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan

menengah, bahwa standar proses berisi kriteria minimal proses pembela jaran

pada satuan pendidikan dasar dan menengah diseluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses meliputi perencanaan proses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran,

dan pengawasan hasil pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran

yang efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas maka prinsip pembelajaran yang harus

diperhatikan guru yaitu: (a) berpusat pada siswa (kegiatan pembelajaran yang

menempatkan siswa sebagai subyek belajar dan mendorong mereka untuk

mengembangkan segenap bakat dan potensinya secara optimal); (b) belajar

dengan melakukan. Belajar bukan hanya sekedar mendengarkan, mencatat sambil

duduk di bangku, akan tetapi belajar adalah proses beraktivitas, belajar adalah

berbuat (learning by doing); (c) mengembangkan kecakapan sosial. Maksudnya

strategi pembelajaran diarahkan kepada hal yang memungkinkan siswa terlibat

dengan pihak lain; (d) mengembangkan fitrah ber-Tuhan. Pembelajaran yang

mengarahkan pada pengasahan rasa dan penghayatan agama sesuai dengan

133 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2012), hlm.155
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tingkatan usia siswa; (e) mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah; (f)

mengembangkan kreativitas siswa; (g) mengembangkan  pemanfaatan ilmu dan

teknologi; (h) menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik; (i)

belajar sepanjang hayat. Mendorong siswa mencari ilmu dimanapun berada; (j)

perpaduan kompetisi, kerjasama dan solidaritas.134

F. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata” instructional” .yang

digunakan sejalan dengan diterapkannya kurikulum kompetensi sebagai pengganti

istilah pengajaran yang bermaksud merubah persepsi guru dari sebagai penyampai

materi menjadi membelajarkan siswa. 135 Istilah pembelajaran merupakan

pengganti dari istilah pengajaran atau proses “belajar mengajar“. Walaupun secara

konsep tidak ada perbedaan mendasar, tetapi penggunaan kata ini dimaksudkan

agar terjadinya perubahan persepsi guru dari mengajar yang selama ini diartikan

sebagai menyampaikan materi pelajaran menjadi membelajarkan siswa, dari

konsep yang bersifat “ teacher oriented” ke arah “ student oriented”.

Dari pernyataan di atas jelas bahwa pembelajaran diarahkan kepada peranan

siswa sebagai subjek belajar. Selaras dengan pendapat Sukma dinata, bahwa “

pembelajaran lebih diarahkan pada kegiatan yang sengaja diciptakan guru agar

siswa belajar“136. Kegiatan yang disengaja artinya pembelajaran ini sudah benar-

benar disiapkan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Hal tersebut

134 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi KBK, (Jakarta, Kencana, 2006),
hlm. 30-32 dan Nazarudin, Manajemen Pembelajaran. (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 19-20.

135 Erliany Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan
Keterampilan Sosial . (Disertasi Doktor pada PPS Bandung: tidak diterbitkan ,  2007),hlm. 25

136 S.N. Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan. (Bandung: Remaja
Rosdakarya :2004), hlm.149
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terungkap dari pendapat Mcdonald yang beranggapan bahwa pembelajaran

merupakan ketukan yang berirama (putting) dari perencanaan menuju

pelaksanaan. “ Instructional as the putting of plan into operation”137.

Banyak para ahli pendidikan memberikan pengertian tentang pembelajaran

secara berbeda namun secara umum pengertian pembelajaran bisa diartikan

sebagai upaya mempersiapkan siswa agar mampu hidup di masyarakat. 138

Pembelajaran merupakan persiapan di masa depan, dalam hal ini masa depan

kehidupan anak yang ditentukan orang tua. Oleh karena itu, sekolah berfungsi

untuk mempersiapkan mereka agar mampu hidup dalam masyarakat yang akan

datang.

Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram

dalam disain instruksional yang menciptakan proses interaksi antara sesama

peserta didik, guru dengan peserta didik dan dengan sumber belajar.

Pembelajaran bertujuan untuk menciptakan perubahan secara terus-menerus

dalam perilaku dan pemikiran siswa pada suatu lingkungan belajar .139 Sebuah

proses pembelajaran tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar. Belajar

menurut Nana Sudjana, adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya

perubahan pada diri seseorang. 140 Belajar menurut Morgan dalam Agus

Suprijono adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari

137 Oliva, Develoving Curriculum Trird Edition , (London: Harver,1996), hlm.10
138Omar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. (Bandung : PT. Remaja

RosdaKarya, 2008),hm. 25
139 Zainal  Arifin, Evaluasi   Pembelajaran , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2012), hlm. 10
140 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2011),hlm.28
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pengalaman.141 Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut

menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan

(psikomotor) maupun yang menyang kut nilai dan sikap (afektif). Belajar tidak

hanya meliputi mata pelajaran, tetapi juga penguasaan, kebiasaan, persepsi,

kesenangan, kompetensi, penyesuaian sosial, bermacam-macam keterampilan,

dan cita-cita. Mengajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses

mengorganisasi atau menata sejumlah sumber potensi secara baik dan benar,

sehingga terjadi proses belajar anak. Mengajar menurut Nana Sudjana merupakan

suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di

sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan

proses belajar.142

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi antara siswa

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih baik.

Selama proses pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah

mengkondisikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya perubahan

perilaku bagi siswa. 143 Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah,

mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar

dilakukan oleh peserta didik atau siswa.

Berdasarkan teori belajar ada lima pengertian pembelajaran diantaranya

sebagai berikut:

141 Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.
3

142 Nana Sudjana Dasar-dasar Proses........,hlm.29
143 E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.

34
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a) Pembelajaran adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada siswa

di sekolah

b) Pembelajaran adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda

melalui lembaga sekolah

c) Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk

menciptakan kondisi belajar bagi siswa

d) Pembelajaran adalah upaya untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi

warga masyarakat yang baik

e) Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidu

pan masyarakat sehari-hari.144

Sebagaimana yang terdapat dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa, pembelajaran

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar. Menurut Miarso (dikutip oleh Eveline Siregar dan

Hartini Nara), pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara

sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum proses dilaksanakan serta

pelaksanaannya terkendali.145

Gagne dan Briggs, menjelaskan pembelajaran merupakan suatu sistem

yang bertujuan untuk membantu proses belajar anak didik, yang dirancang,

sedemikian rupa untuk mendukung terjadinya proses belajar anak didik yang

bersifat internal.
146

Jhonson dalam Oliva mendefinisikan pembelajaran sebagai

144 Oemar Hamalik. Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),hlm. 35
145Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2011), hlm. 12
146 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.

325
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proses interaksi antara mengajar dengan belajar.“ Insructional as the interaction

between a teaching agent and one more individual intending to learn”.147 Proses

interaksi dalam pembelajaran tidak hanya merupakan interaksi antara mengajar

dan belajar saja tetapi juga melibatkan lingkungan disekitarnya.148

Pembelajaran merupakan proses kerja sama antara guru dan siswa dalam

memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang ada pada

diri siswa seperti : minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk

gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan,

sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan berlajar tertentu.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hamalik bahwa secara lengkap

pembelajaran merupakan kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, materi, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempenga

ruhi untuk mencapai tujuan 149 . Dari pendapat di atas bisa dikatakan bahwa

pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan.

Gagne & Briggs dalam Mahpuddin membedakan pembelajaran

(Instructional) dengan pengajaran (teaching). Pembelajaran meliputi semua

peristiwa yang berlangsung berpengaruh pada belajar, sedangkan mengajar hanya

sebagai salah satu bentuk pembelajaran 150 . Sementara itu Sukmadinata

mengungkapkan bahwa pembelajaran atau pengajaran pada dasarnya sama yaitu

147 Oliva, Develoving Curriculum.......,hlm. 10
148 Wina Sanjaya Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ). (Jakarta : Predana Media Group, 2008),hlm. 26
149 Omar Hamalik, Proses Belajar.......,hlm. 57
150 A. Mahpuddin, Konsep Kurikulum dan Pembelajaran (Materi Matrikulasi Pasca

Sarjana / S2 Kampus Serang). (Bandung :Prodi Pengembangan Kurikulum Sekolah Pasca Sarjana
UPI, 2008),hlm. 12



249

merupakan kegiatan guru/dosen menciptakan situasi agar siswa belajar. 151 Hal

tersebut senada dengan pendapat Sagala dalam Erliany “ pembelajaran berkenaan

dengan penyediaan dan pemanfaatan kegiatan dan sumber-sumber belajar yang

sengaja diciptakan atau tercipta secara alamiah sehingga siswa terbantu untuk

mempelajari dan menguasai kemampuan dan atau nilai yang baru”152

Degeng dalam Uno mengatakan bahwa pembelajaran adalah upaya untuk

membelajarkan siswa.153 Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran

terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk menca-

pai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan dan pengem bangan

metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada.

Senada dengan itu, Syafarudin mengemukakan bahwa guru sebagai

seorang menajer seharusnya melakukan pembelajaran yaitu dengan proses

pengarahan anak didik untuk melakukan kegiatan belajar dalam rangka

perubahan tingkah laku (kognitif, afektif dan psikomotik) menuju kedewasaan.154

Pengarahan agar siswa belajar sehingga terjadi peningkatan dalam tingkah

lakunya, disebut sebagai pembelajaran. Surya berkesim pulan bahwa secara

umum pembelajaran merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan

dalam perilaku sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungannya

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara lengkap pengertian pembelajaran

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Pembelajaran ialah suatu proses yang

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru

151S.N. Sukmadinata, Landasan Psikologi......,hlm. 149
152 Erliany, Pengembangan Model Pembelajaran.......,hlm. 27
153 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 2
154 Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Quantum

Teaching, 2005), hlm. 77.
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secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.”155

Pembelajaran merupakan suatau proses, dimana dapat membuat orang

melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan. Karena sifat dari proses

tersebut, maka proses belajar yang tejadi adalah proses perubahan perilaku dalam

konteks pengalaman yang memang pada dasarnya telah dirancang terlebih

dahulu.156 Seperti apa yang diungkapkan oleh Romiszowski, dalam (Winataputra

dan Rosita), “proses belajar yang berpusat pada tujuan atau goal directed teaching

process yang dalam banyak hal dapat direncanakan sebelumnya (pre-planed)”157.

Menurut Gagne (1975), dalam (Saputro dan Abidin) “pembelajaran adalah

seperangkat peristiwa yang diciptakan dan dirancang untuk mendorong

menggiatkan dan mendukung belajar siswa”.158

Sedangkan pendapat dari Raka Joni, dalam (Saputro dan Abidin)

“pembelajaran adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan

teradinya belajar”.159 Penciptaan sistem lingkungan berarti menyediakan peristiwa

kondisi lingkungan yang dapat merangsang anak untuk melakukan aktivitas

belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu usaha

manusia yang dilakukan untuk memfasilitasi belajar orang lain dan

pembelajaran merupakan kegiatan guru yang mendorong tejadinya aktivitas

155 Mohammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Yogyakarta:
Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 9.

156 Udin S.Winataputra, Rosita Tita. Materi Pokok Belajar dan Pembela jaran. (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru SLTP Setara D-III, 1995/1996), hlm. 2.

157 Udin S.Winataputra, Rosita Tita. Materi Pokok Belajar dan........,hlm.2
158 Saputro Supriadi, Abidin Zainul, Strategi Pembelajaran.(Malang: Laboratorium

Tekno logi Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2005), hlm. 3
159 Saputro Supriadi, Abidin Zainul, Strategi............,hlm.3
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belajar siswa.

Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya pengambilan

keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.160 Maka dari

itu, perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai,

kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai

tujuan tersebut. Hal ini sejalan dengan Hamzah B. Uno yang menyatakan bahwa

perencanaan merupakan suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan

dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif

guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan

pendekatan dan metode pembelajaran serta penilaian dalam suatu alokasi waktu

yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan.161 Perencanaan proses pembelajaran yang baik tentu akan berdampak

pada proses pembelajaran yang baik pula. Oleh sebab itu, dalam penyusunan

perencanaan dibutuhkan pedoman sehingga perencanaan proses pembelajaran

berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Wina Sanjaya, perencanaan proses

pembelajaran meliputi program menyusun alokasi waktu, program tahunan,

program semester, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal ini

sebagaimana terdapat dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, bahwa

160Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,
2008), hlm. 23

161 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2008), hlm. 17
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perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan silabus dan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), namun pada permendiknas tersebut perenca

naan lebih ditekankan pada silabus dan RPP.

a) Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata

pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, indikator pen-capaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu,

dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan

berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta

panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).162

b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar

peserta didik dalam upaya mencapai KD. RPP disusun untuk setiap KD

yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Berdasarkan

Permendiknas No. 41 tahun 2007, menyebutkan bahwa komponen dalam

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) memuat identitas mata pelajaran,

standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber

belajar. Sebelum membuat RPP, terdapat prinsip-prinsip yang harus

diperhatikan.

c) Pendekatan, Metode, Teknik dan Strategi Pembelajaran

162 Lampiran Peraturan Menter i Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41
Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
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Ada beberapa istilah dalam pembelajaran yang perlu untuk dibedakan

batasan atau pengertiannya, yaitu: pendekatan, strategi, metode, teknik,

taktik, dan model pembelajaran. Masing-masing istilah tersebut memiliki

batasan yang berbeda. Pendekatan pembelajaran menurut Sanjaya adalah

suatu titik tolak atau sudut pandang mengenai terjadinya proses

pembelajaran secara umum berdasarkan cakupan teoritik tertentu. 163

Pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua yaitu student centered

approach „pendekatan yang berpusat pada siswa‟ dan teacher centered

approach „pendekatan yang berpusat pada guru‟.

Level dibawah pendekatan pembelajaran yaitu strategi pembelajaran.

Strategi menurut David (melalui Sanjaya) adalah a plan, method, or series

of activities designed to achieves a particular educational goal.164 Batasan

tersebut menjelaskan strategi adalah suatu perencanaan yang berisi metode,

atau serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu tujuan

pendidikan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa strategi dalam

konteks pembelajaran melibatkan guru dan siswa. Guru dalam hal ini

berperan menentukan target, kualifikasi hasil, dan merancang langkah-

langkah. Dengan demikian strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan

proses suatu kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Strategi pembelajaran menurut  Rowntree (melalui Sanjaya,) terdiri

163 Wina Sanjaya Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 127

164 Wina Sanjaya, Ibid., , hlm.126
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dari dua jenis, yaitu: (1) exposition-discovery learning, dan (2) group-

individual learning. Exposition-discovery learning pada dasarnya terdiri

dari dua strategi yang berbeda, yaitu strategi penyampaian atau ekspositori;

dan discovery learning yang berupaya pada pembelajaran penemuan.165

Strategi exposition „ekspositori‟ adalah strategi pembelajaran

langsung (direct instruction) dengan menyajikan materi pelajaran yang

sudah jadi dan siswa diharapkan menguasai secara penuh. Strategi

ekspositori menempatkan guru sebagai penyampai informasi. Berbeda

dengan strategi discovery, dimana siswa mencari dan menemukan materi

pelajaran sendiri melalui berbagai aktivitas. Tugas guru dalam strategi

discovery yaitu guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam

pembelajaran. Strategi discovery disebut juga strategi pembelajaran tidak

langsung.

Strategi group-individual learning merupakan strategi pembelajaran

kelompok dan strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran

individual adalah perancangan aktivitas belajar mandiri bagi siswa.

Kemampuan individu menentukan tingkat kecepatan keberhasilan

penguasaan materi pembelajaran. Materi pembelajaran disajikan atau

didesain untuk belajar sendiri, seperti halnya modul pembelajaran. Adapun

strategi pembelajaran kelompok yaitu menyajikan pembelajaran dalam

bentuk klasikal atau siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi

ini menempatkan siswa sebagai individu yang sama.

165 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. ( Jakarta:
Kencana, 2008),hlm. 128
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Strategi pembelajaran ditinjau dari cara menyajikan materi dapat

dibagi dua, yaitu: (a) strategi pembelajaran deduktif; dan (b) strategi

pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran deduktif berupaya menyajikan

materi secara umum ke khusus, atau dimulai dari hal-hal yang abstrak

menuju ke hal- hal konkret. Adapun strategi induktif menyajikan materi

yang konkret selanjutnya diarahkan pada materi yang kompleks, atau

dimulai dari hal khusus menuju ke hal umum.

Level dibawah strategi pembelajaran yaitu metode pembelajaran.

Metode pembelajaran menurut Sanjaya adalah cara yang dapat digunakan

untuk melaksanakan strategi pembelajaran. 166 Berdasarkan pendapat

tersebut dapat dijelaskan bahwa metode merupakan upaya yang digunakan

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan

nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode digunakan untuk

merealisasikan strategi yang telah ditentukan. Penerapan satu strategi

pembelajaran memungkinkan untuk diterapkannya beberapa metode

pembelajaran. Sebagai contoh penerapan strategi discovery dapat

digunakan: metode jigsaw, metode mind-mapping, metode example-non

example, metode problem-solving, dsb.

Level dibawah metode pembelajaran yaitu teknik pembelajaran.

Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka

mengimplementasikan suatu metode dengan memperhatikan situasi dan

kondisi yang spesifik. Misalnya, penerapan metode problem-solving pada

166 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi........,hlm. 187
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kelas yang jumlah siswanya sedikit membutuhkan teknik tersendiri, berbeda

dengan penerapan metode problem- solving dengan jumlah siswa yang

banyak. Dengan demikian penggunaan metode yang sama pada siswa

dengan kondisi yang berbeda akan memberikan teknik yang berbeda

pula.

Level dibawah teknik pembelajaran adalah taktik pembelajaran.

Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode

atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Adapun contoh

penerapan taktik pembelajaran yaitu seorang guru pada saat menyampaikan

materi sering memberikan motivasi dengan menceritakan pengalaman

kesuksesan orang-orang besar, sesekali disertai dengan humor. Ada juga

guru yang lebih suka menggunakan alat bantu elektronik untuk menarik

minat belajar siswa, karena dia memang menguasai bidang tersebut. Taktik

pembelajaran bersifat individual, sesuai dengan kemampuan, pengalaman,

dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan.

Berbagai istilah pembelajaran seperti: pendekatan, strategi, metode,

teknik, dan taktik pembelajaran apabila menjadi satu kesatuan utuh, maka

akan terbentuklah suatu model pembelajaran.

Model pembelajaran menurut Mulyatiningsih merupakan suatu istilah

yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar

mengajar dari awal sampai akhir.167 Model pembelajaran mencerminkan

penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, ataupun taktik

167 Endang Mulyatiningsih Psikologi Pendidikan. (Bandung: Rosda Karya, 2011),
hlm.211
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pembelajaran secara sekaligus untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan. Berdasarkan paparan tersebut dapat ditegaskan bahwa model

pembelajaran berisi unsur tujuan, tahap-tahap kegiatan, setting pembela

jaran, kegiatan guru dan siswa, perangkat pembelajaran (sarana, bahan,

dan alat yang diperlukan), hasil pembelajaran yang akan dicapai sebagai

akibat proses belajar mengajar. Perancangan model pembelajaran hampir

sama dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang

lengkap dengan perangkatnya.

Adapun diagram alir sebagai gambaran secara hierarkis model

pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran

dapat dicermati sebagai berikut:

Gambar 13: Model Pembelajaran

G. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

Pelaksanaan proses pembelajaran menjadi komponen yang sangat penting

dalam mewujudkan kualitas out put pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan
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proses pembelajaran harus dilaksanakan secara tepat ideal dan prosporsional.168

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut

langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan 169

Menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain pelaksanaan pembelajaran adalah suatu

kegiatan yang bernilai edukatif, nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi

antara guru dan siswa.170

Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran

yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan

sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai.171 Sedangkan pembelajaran berasal

dari kata dasar belajar, dalam arti sempit, pembelajaran merupakan suatu proses

belajar agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Sedangkan belajar

adalah suatu proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan

lingkungan dan pengalaman.172 Sebagaimana yang terdapat dalam UU RI Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan

bahwa, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Miarso (dikutip oleh

Eveline Siregar dan Hartini Nara), pembelajaran adalah usaha pendidikan yang

168 M. Saekhan Munchit, Pembelajaran Konstekstual, (Semarang: RaSAIL Media
Group, 2008), hlm.109

169 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Sinar Baru: Bandung
2011),hlm.136.

170 Syaiful Bahri dan Aswan Zain Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), hlm.1

171 Kunandar,Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014),hlm. 293

172 Zainal Arifin, Evaluasi   Pembelajaran , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2012), hlm. 10
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dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum proses

dilaksanakan serta pelaksanaannya terkendali.173

Sedangkan menurut Gagne dan Briggs, pembelajaran merupakan suatu

sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar anak didik, yang

dirancang, sedemikian rupa untuk mendukung terjadinya proses belajar anak

didik yang bersifat internal.174

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa,

pembelajaran merupakan proses yang dilakukan oleh pendidik untuk

membelajarkan peserta didik pada lingkungan belajar tertentu dan akhirnya terjadi

perubahan tingkah laku. Oleh karena pembelajaran merupakan proses, tentu

dalam sebuah proses terdapat komponen-komponen yang saling terkait.

Komponen-komponen pokok dalam pembelajaran mencakup tujuan pembelajaran,

pendidik, peserta didik, kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran,

dan evaluasi pembelajaran. 175 Hubungan antara komponen-komponen pembela jaran

tersebut salah satunya akan membentuk suatu kegiatan yang bernama proses

pembelajaran.176 Proses pembelajaran merupakan keseluruhan kegiatan yang dirancang

untuk membelajarkan peserta didik. Pada satuan pendidikan, proses pembelajaran

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik.

173 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2011), hlm.12

174 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.
325

175Glendoni, Komponen-Komponen Pembelajaran, diakses 23 Desember 2015
176 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2012), hlm.155
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Sebagai pengimplementasi/pelaksana rencana pembelajaran yang telah disusun,

guru hendaknya mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada dan berusaha

“memoles” setiap situasi yang muncul menjadi situasi yang memung kinkan

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Semua itu memerlukan keterampilan

profesional secara memadai pelaksanaan kegiatan pembelajaran, merupakan strategi yang

dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka

mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru

melakukan beberapa tahap pelaksanaan pembelajaran antara lain:

a) Mebuka pelajaran

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru

untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan siswa siap secara

mental untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan ini guru harus

memperhatikan dan memenuhi kebutuhan siswa serta menunjukan adanya

kepedulian yang besar terhadap keberadaan siswa. Dalam membuka pelajaran

guru biasanya membuka dengan salam dan presensi siswa, dan menanyakan

tentang materi sebelumnya ,Tujuan membuka pelajaran adalah177 :

1. Menimbulkan perhatian dan memotifasi siswa

2. Menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batasan- batasan

tugas yang akan dikerjakan siswa.

3. Memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan yang akan

digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan siswa.

4. Melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan

materi yang akan dipelajari.

5. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik.

177 Kunandar, Guru Profesional Implementasi................., hlm. 267
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6. Mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah dan akan dipelajari.

7. Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan

dilakukan untuk mempelajari suatu materi.

8. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai.

9. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan

yang akan dilakukan peserta didik

10. Mengaitkan peristiwa aktual dengan materi baru.178

b) Penyampaikan Materi Pembelajaran

Penyampaian materi pembelajaran merupakan inti dari suatu proses

pelaksanaan pembelajaran. Dalam penyampaian materi guru menyam paikan

materi berurutan dari materi yang paling mudah terlebih dahulu,untuk

memaksimalkan penerimaan siswa terhadap materi yang disampaikan guru

maka guru menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan materi dan

menggunakan media sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran,

dalam menyusun Kegiatan Inti beberapa hal dibawah ini perlu diperhatikan:

1. Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan,

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

didik.

2. Kegiatan ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik

peserta didik dan mata pelajaran (proses observasi, menanya, mengumpulkan

informasi, asosiasi, dan komunikasi).

178 Barnawi & Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, (Jogjakarta: Ar-ruz
Media, 2012), hlm. 17



262

3. KD yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar

peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan/ demonstrasi

oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, selanjutnya guru melakukan

pengecekan dan pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan kepada peserta

didik.

4. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan kompetisi yang terkait

dengan sikap, seperti jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan,

menghargai pendapat orang lain yang tercantum daam silabus dan RPP.

5. Cara mengumpulkan data sedapat mungkin relevan denganjenis data yang

dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan,

museum, dan sebagainya. Sebelum menggunakannya, peserta didik harus

tahu dan terlatih, dilanjutkan dengan menerap kannya.

Setelah melakukan hal di atas guru menyusun kegiatan inti sesuai dengan

Tujuan penyampaian materi pembelajaran adalah179 :

1. Membantu siswa memahami dengan jelas semua permasalahan dalam

kegiatan pembelajaran.

2. Membantu siswa untuk memahami suatu konsep atau dalil.

3. Melibatkan siswa untuk berpikir

4. Memahami tingkat pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran.

5. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih

mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang

paling penting dari suatu benda atau objek.

179 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan Dan Mengubah Jalan
Hidup Siswa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),hlm. 174
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6. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih

mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang

paling penting dari suatu benda atau objek.

7. Guru membimbing mereka untuk dapat mengajukan pertanyaan (hasil

pengamatan objek yang konkret sampai yang abstrak berkenaan dengan

fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak). Pertanyaan

bersifat faktual sampai ke yang bersifat hipotetik.

8. Guru perlu membantu peserta didik untuk mengajukan pertanyaan sampai ke

tingkat dimana mereka mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri.

9. Guru perlu membantu peserta didik untuk mengajukan pertanyaan sampai ke

tingkat dimana mereka mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri.

c) Menutup Pembelajaran

Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk

mengahiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam kegiatan ini guru melakukan

evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan. Tujuan kegiatan menutup

pelajaran adalah :

1. Mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi

pembelajaran.

2. Mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran.

3. Membuat rantai kompetensi antara materi sekarang dengan materi yang

akan datang.

4. Guru bersama peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan

pelajaran.

5. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah
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dilaksanakan.

6. Memberikan umpan balik.

7. Merencanakan kegiatan tindak lanjut (remedi, pengayaan, layanan konseling

dan/atau memberikan tugas).

8. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Dengan demikian, guru harus mampu mengimplementasikan teori yang

berkaitan dengan teori pembelajaran ke dalam realitas pembelajaran yang sebenarnya.

Menurut Roy R.Lefrancois (dikutip oleh Dimyati Mahmud), menyatakan bahwa,

pelaksanaan pembelajaran adalah pelaksanaan strategi-strategi yang telah dirancang

untuk mencapai tujuan pembelajaran.180

180 M. Saekhan Munchit, Ibid., hlm. 110


