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Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas berkat 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Rekonstruksi 

Pendidikan Islam di masa 

Karya akademik yang diwujudkan dalam bentuk buku pada 

hakekatnya merupakan sebuah perwujudan peran serta kalangan akademik 

dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-

langkah ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing individu. 

Karya akademik bukan sekadar sebuah tulisan yang menjadi hiasan tetapi 

sebuah karya akademik sepatutnya mampu mendorong suatu perubahan 

dan memberikan pencerahan kepada manusia.  

Kebijakan pimpinan pusat DPP Adpisi agak terhambat dengan 

menstimulasi para dosen PAI agar mengembangkan wawasan dan keilmuan 

melalui pertemuan-pertemuan formal seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi 

kami akan memberikan support lebih dengan penerbitan karya-karya 

akademik dari para dosen di masing-masing wilayah nantinya. DPW Adpisi 

Sulawesi Selatan menjadi lokomotif penerbitan karya dosen PAI, apalagi 

SAMBUTAN
KETUA DPP ADPISI  

 

 

 

 

pandemik yang diinisiasi oleh Asosiasi Dosen 

Pendidikan Islam Seluruh Indonesia (ADPISI) wilayah Sulawesi Selatan ini, 

dapat terbit. Hadirnya buku ini yang merupakan kumpulan artikel ilmiah 

para dosen Pendidikan Agama Islam se-Indonesia dan pemerhati 

pendidikan Islam, hal ini menunjukkan kreativitas mereka yang cukup tinggi 

dengan berbagai perspektif untuk produktif menghasilkan karya ilmiah di 

bidangnya. 



iv 
 

para penulis Book Chapter ini dari berbagai daerah  seperti dari Magelang, 

Bandung, Gorontalo, Pare-pare, Maros dan Makassar dengan berbagai 

perguruan Tinggi. 

Saya merasa gembira dan memberi apresiasi besar kepada DPW 

Adpisi Sulawesi Selatan dan para penulis yang telah menuangkan gagasan, 

ide, dan pikirannya dalam berbentuk artikel dan menerbitkannya untuk 

dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Untuk itu, saya sebagai Ketua DPP 

Adpisi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam penerbitan Book Chapter ini dan semoga di masa datang 

penerbitan ini dapat berkelanjutan meawadahi para penulis selanjutnya agar 

lebih produktif menghasilkan karya-karya ilmiah. 

Hal ini pula akan menjadi torehan emas buat para pengurus DPP 

dan DPW Adpisi se Indonesia untuk saling memajukan dengan penerbitan 

karya-karya akademik sehingga capaian ke jenjang akademik lebih tinggi 

akan tercapai sebagai sebuah harapan bersama. Dari DPP Pusat Adpisi 

kami kirim salam dan semoga semua sehat walafiat menjalankan amanah 

sebagai dosen di lingkungan akademiknya masing-masing dan semoga Allah 

Swt memberikan berkah atas kerja-kerja kreatif kita semua, aamiin. 

 

Wassalamu Alaikum Wr. Wb 

 

 Dzulhijjah 1442 H 
Bandung; ---------------------- 
 Juli 2021 M 

 

DPP Adpisi 

 

 

Dr. H. Aam Abdussalam, M.Pd 
Ketua Umum 
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Assalamu Alaikum wr.wb. 

 

Ungkapan syukur kehadirat Allah Swt atas berkat limpahan Taufiq 

ruksi 

Pendidikan Islam di Masa Pandemik, dengan beragam perspektif untuk 

tetap produktif di jalur akdemik dalam menghasilkan karya ilmiah di 

masing-masing bidangnya. 

Tuntutan karya seorang dosen diharapkan menjadi buah keilmuan 

baginya sehingga buah pikiran keilmuan selayaknya dimediakan dalam 

bentuk karya akademik. DPW Adpisi Sulawesi Selatan hadir dalam 

merespon progressivitas insan-insan akademis, pencipta, pengabdi dengan 

menghadirkan media ini dalam merespon pola pembelajaran terkait 

kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan proses belajar mengajar secara 

terbatas (on line/daring) yang hampir semua mata pelajaran, termasuk 

Pendidikan Agama Islam.  

Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para penulis 

dari berbagai daerah di Nusantra seperti Magelang, Bandung, Gorontalo, 

  

 

KATA PENGANTAR

dan HidayaNya sehingga kita diberikaan kekuatan dan kesehatan untuk 

menyelesaikan dan mereview beberepa artikel ilmiah para dosen yang 

berkecimpung di bawah panji Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Seluruh 

Indonesia (ADPISI) wilayah Sulawesi Selatan dengan judul Rekonst
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Pare-pare, Maros, dan Makassar dengan berbagai Perguruan Tinggi yang 

telah berpartisipasi mengirimkan artikelnya dan juga kepada tim editor 

bersama Hurriah Ali Hasan, ME PhD bersama Dr. Abdul Azis Mslimin, 

S.Ag, M.Pd.I,M.Pd yang telah bekerja keras dalam mengedit beberapa 

tulisan dan mengatur hingga berwujud Book Chapter, semoga Allah Swt. 

melimpahkan rahmat dan berkahNya kepada kita semua. 

Akhirnya, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ADPISI 

Sulawesi Selatan berharap aktivitas akademik yang positif ini dapat 

berkelanjutan, dan kami menyampaikan permohonan maaf jika terdapat 

hal-hal yang kurang berkenan, kiriman salam serta doa semoga Allah Swt. 

memberikan berkah atas kerja-kerja kreatif kita semua, aamiin. 

 

Wassalamu Alaikum Wr. Wb 

 

09 Dzulhijjah 1442 H  
Makassar, ----------------------------- 

19 Juli 2021 M 
 

 

PENGURUS 

DPW ADPISI SULSEL 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan 

nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam 

menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan 

peradaban umat manusia. Mahmud As-Sayid Sulthan mengungkapkan 

bahwa tujuan pendidikan Islam harus memenuhi beberapa karakteristik, 

seperti kejelasan, universal, integral, rasional, aktual, ideal dan mencakup 

jangkauan untuk masa yang panjang. Atau dengan bahasa sederhananya, 

pendidikan Islam harus mencakup aspek kognitif (fikriyyah ma’ rifiyyah), 

afektif (khuluqiyah), psikomotor (jihadiyah), spiritual (ruuhiyah) dan sosial 

kemasyarakatan (ijtima’ iyah).1 

Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional 

dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 

yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

                                                 
1  Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2016, hlm.112 
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.2 

Hal terpenting dalam penanaman nilai etika dan spiritual sebagai 

dasar dalam memberikan pondasi terhadap siswa dalam memerangi dunia 

perubahan yang tidak mudah untuk diarungi dengan berbagai tantangan 

dunia. Pembenahan diri bagi semua manusia secara personal harus 

dilakukan untuk membantu menetralisir perubahan yang sedang dan akan 

terjadi.  

Pendidikan dalam konteks pendidikan umum menurut Charles E. 

Skinner mendefinisikan pendidikan adalah “The procces of preparing childrens 

to live in a sociaty is called socialization and every culture has some plan in harmony 

with its religius, moral, economi, and other values for accamplishing this goal”.3 

(Proses menyiapkan anak-anak hidup di dalam pergaulan di masyarakat 

dan tiap-tiap kebudayaan yang mempunyai banyak rencana yang harmonis 

dengan nilai keagamaan, moral, ekonomi dan nilai-nilai lainnya untuk 

menyelesaikan tujuan ini). Pengertian pendidikan etika dalam Islam 

menurut Syekh Mustafa Al-Galayaini merumuskan bahwa: pendidikan 

ialah menanamkan akhlak yang baik kepada generasi muda dan menyirami 

dengan air petunjuk dan nasehat sehingga menjadi pembawaan baginya, 

membuahkan kemuliaan dan kebaikan suka bekerja untuk tanah air,4 

sedangkan menurut Syahminan Zaini merumuskan bahwa pendidikan 

Islam ialah usaha mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran agama 

Islam, agar terwujud (tercapai) kehidupan manusia yang makmur dan 

bahagia.5 

                                                 
2  Undang-Undang UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
3  Charles E. Skinner, 2012. Educational Psychology. Revision Edition, Publisher Prentice Hall, 

New York. Pg. 228. 
4  Syekh Mustafa Al-Galayaini, 2012. Idhotun Nasyiin (Bimbingan menuju Akhlak Luhur). PT. 

Karya Toha Putra, Semarang 
5  Syahminan Zaini, 2016. Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam. Edisi Revisi. Penerbit 

Kalam Mulia, h. 85 
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Sejalan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 

tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2015-2019, terkait nilai 

etika dan spiritual, dengan melihat kondisi umum pembangunan bidang 

agama dan bidang pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu 

pada pencapaian tujuan Kementerian Agama antara lain meningkatkan 

kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, termasuk dalam hal 

ini penanaman nilai etika dan spiritual. 

Lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh, karena anak-anak 

lebih banyak menghabiskan waktunya sehari-hari dengan keluarga mereka, 

disinilah peran sebuah keluarga menjadi sangat penting. Apabila keluarga 

memberikan pendidikan yang baik itu akan sangat membantu sistem 

pendidikan di sekolah, sehingga anak akan lebih mudah dalam 

mengaplikasikan hal-hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari entah 

itu di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Lingkungan 

masyarakat juga sangat mempengaruhi kecerdasan spiritual dari seorang 

anak. Lingkungan yang mempunyai hubungan yang baik dalam 

berinteraksi, maka akan menjadikan anak pun mampu untuk bergaul 

dengan baik. Jadi, keterlibatan pendidik dalam membimbing anak adalah 

yang paling utama, didukung dengan pendidikan di sekolah dan 

masyarakat. 

Banyak faktor yang mempengaruhi terhambatnya perkembangan 

etika dan spiritual didalam diri anak.6 Salah satunya adalah perubahan 

sosial yang cepat. Perubahan sosial yang lebih menekankan kesuksesan 

materi, mementingkan egoisme dan menekankan pencarian kenikmatan 

semata atas seks dan gaya hidup, telah mengakibatkan terjadinya proses 

dehumanisasi, yaitu menurun serta ditinggalkannya nilai-nilai kemanusiaan 

(etik, moral dan agama), dan digantikan dengan mengagungagungkan 

aspek-aspek material semata. 

Secara tidak disadari pendidik mulai meninggalkan nilai etika dan 

                                                 
6  Arifuddin Arif, Pengantar Ilmu Pendidikan Etika dalam Islam. Jakarta: Kultura, 2018, hlm. 

1-2. 
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spiritual karena dianggap sudah usang, kuno, tidak modern, tidak mampu 

membawa pada kebahagiaan dan digantikan oleh dominasi nilai 

materialisme yang dianggap lebih memuaskan nafsu untuk memperoleh 

kenikmatan duniawi, akibatnya pendidik lupa membimbing dan mendidik 

dimensi etika dan spiritual dalam jiwa peserta didik. Perkembangan 

kebermaknaan etika spritual dalam diri peserta didik menjadi terlambat 

dan tidak berkembang secara optimal. Hal ini menyebabkan peserta didik 

mengalami kekosongan spiritual (spiritual-emptiness), sehingga 

memunculkan penyakit ketidakbermaknaan spiritual (spiritual-meaningless) 

dalam diri peserta didik. Ketidakbermaknaan spiritual ini menyebabkan 

peserta didik mudah terombang ambing oleh pengaruh lingkungan 

sekitarnya. Peserta didik menjadi kehilangan keimanan dan mudah putus 

asa (hopeless). Bukan hanya itu, peserta didik juga akan lebih rentan untuk 

melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral serta kemanusiaan 

dan peserta didik mudah melakukan perbuatan keji hanya untuk 

memuaskan pencapaian kenikmatan nafsu sesaat.  

Banyak peserta didik tanpa disadari telah melakukan proses 

dehumanisasi pada anaknya, dengan hanya mendorong anak untuk 

mancapai kesuksesan materi, popularitas dan meminggirkan nilai-nilai 

ruhanian dan spiritual yang mengakibatkan anak hanya belajar untuk 

bagaimana memperoleh uang yang banyak, belajar untuk bagaimana 

mementingkan egoisme semata, mendorong anak melakukan segala cara 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga anak menjadi rentan 

terhadap kekosongan atau penyakit ketidakbermaknaan spiritual (spiritual 

emptiness and meaningless).7 

Anak-anak yang tidak memiliki etika dan spiritual mudah terjangkit 

krisis spiritual (spititual crisis), keterasingan spiritual (spiritual alienation), 

patologi spiritual (spiritual pathology), dan penyakit spiritual (spiritual illness). 

Etika dan spiritual merupakan sikap yang harus dimiliki anak, karena 

                                                 
7  Triantoro Safaria, Spiritual Intellegence Metode Pengembangan Kecerdasan Spiritual 

Anak, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 5-11 
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pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan anak.  

Hakekat pembelajaran perlu menjadi perhatian bersama. Jangan 

sampai terjadi proses pendangkalan baik dalam pencapaian kemampuan 

kognitif, maupun dalam proses belajar yang dituntut cepat, tepat, dan 

hebat sehingga melupakan hakekat makna pembelajaran sesungguhnya. 

Strategi pembelajaran aktif merupakan salah satu bentuk upaya perubahan 

dan perbaikan proses pembelajaran. Suasana menggembirakan 

dikembangkan melalui penerapan strategi pembelajaran aktif. Dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran aktif yang menggembirakan 

mungkin saja cukup menyita waktu atau menyimpang dari tema dan materi 

yang diajarkan.  

Tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai dengan baik. Guru 

kurang menguasai penerapan strategi pembelajaran aktif yang dianggap 

rumit dan menuntut persiapan yang lebih banyak dari biasanya, 

mengakibatkan guru kurang berminat menerapkan. Lebih lanjut kurang 

motivasi untuk mengembangkan pembelajaran inovatif yang sangat 

menarik. Akhirnya kembali ke bentuk pembejajaran konvensional, siswa 

pasif, tidak inovatif, tidak berkemajuan. 

Untuk mewujudkan sekolah berkemajuan, maka diperlukan 

pembelajaran yang berkemajuan yaitu pembelajaran yang mampu 

mencapai tujuan belajar secara efektif, mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, memanfaatkan dan menerapkan strategi 

pembelajara inovatif untuk menunjang efektivitas pencapaian tujuan yakni 

terjadinya aktivitas belajar pada siswa. Orientasi keberhasilan 

pembelajaran pada keunggulan daya saing di kancah regional, nasional, 

bahkan internasional sangat baik, namun tentu tidak semua peserta didik 

mencapainya. Penekanan pembelajaran berkemajuan pada sisi efektivitas 

pembelajaran secara individual dan secara kuantitas maupun kualitas 

menjangkau seluruh peserta didik, menjadi tantangan yang tetap aktual 

bagi para guru pelaksana pembelajaran di kelas. 

Guru sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan strategi 
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pembelajaran yang benar-benar memberikan pemahaman terhadap 

konsep dasar berbagai ilmu pengetahuan. Tugas ini makin menantang 

mengingat guru adalah guru kelas yang selain harus menguasai berbagai 

bidang ilmu dan menerapkannya dalam pembelajaran tematik integratif 

menggunakan pendekatan saintifik, juga harus bisa menanamkan nilai 

etika dan spiritual kepada siswanya. Sebagaimana Allah Subhanahu 

wata’ala berfirman dalam Qs Al-Mu’minum (23) ayat 1-4:8  

 قَْد اَْفلََح اْلُمْؤِمنُْوَن ۙ (1) الَِّذْيَن ُهْم فِْي َصٰلو تِِهْم َخاِشعُْونَ  (2)

ٰكوةِ  (4) فَاِعلُْوَن َۙوالَِّذْيَن ُهْم ِللزَّ  َوالَِّذْيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضْوَن ۙ  (3) 

 

Terjemahnya: 

(1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman; (2). (Yaitu) orang-orang yang 
khusyu dalam sholatnya; (3) Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan 
dan perkataan) yang tidak berguna; (4) Dan orang-orang yang menunaikan zakat.  

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa etika dan spiritual dalam 

pandangan Islam adalah kemampuan seseorang untuk yakin dan 

berpegang teguh terhadap nilai spiritual Islam, selalu berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai Islam dalam hidupnya, dan mampu menempatkan 

dirinya dalam kebermaknaan diri. Hal ini berarti pentingnya penanaman 

nilai etika dan spiritual dalam diri setiap orang, termasuk dalam hal ini 

siswa sebagai peserta didik, karena dengan memiliki etika dan spiritual 

akan menjadikan diri seseorang menjadi lebih baik. 

Penanaman nilai etika dan spiritual dimulai dengan melakukan 

persiapan/perencanaan pada kesadaran dari peserta didik dalam 

menunjukkan etika dan spiritualnya, kemudian pelaksanaan nilai etika dan 

spiritual dalam perilaku hidup peserta didik dan selanjutnya melakukan 

penilaian/evaluasi yang dilihat dari pemahaman norma dari setiap peserta 

didik yang tidak bertentangan dengan akidah dan ajaran agama Islam. 

                                                 
8  Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah. Vol. 9, Penerbit Lentera Hati. 
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PENANAMAN NILAI ETIKA DAN SPIRITUAL 

Penanaman adalah proses (perbuatan atau cara) menanamkan.9 

Artinya bagaimana usaha seorang guru menanamkan nilai-nilai dalam hal 

ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta didiknya yang 

dilandasi oleh pemahaman terhadap berbagai kondisi pembelajaran yang 

berbeda-beda. Dalam kamus psikologi penanaman merupakan sebuah 

proses karena di dalamnya terdapat unsur perubahan dan waktu. 

Penanaman bermakna sebagai penggabungan atau penyatuan standar 

tingkah laku, sikap, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian.10 

Penanaman adalah menyatunya nilai yang terdapat dalam diri 

seseorang, atau di dalam psikologi diartikan sebagai penyesuaian tentang 

keyakinan, nilai, sikap, praktik, dan aturan-aturan baku yang termuat pada 

diri seseorang.11 Ada yang mengatakan bahwa penanaman adalah sebagai 

upaya yang dilaksanakan untuk memasukkan nilai-nilai ke dalam jiwa 

seseorang sehingga nanti akan menjadi miliknya.12 Pengertian ini 

mengisyaratkan bahwa pemahaman tentang nilai yang diperoleh harus 

dapat dipraktikkan dan berimplikasi pada sikap. Penanaman ini kemudian 

akan menjadi sifat yang permanen dalam diri seseorang. 

Penanaman juga bermakna sebagai upaya yang dilakukan untuk 

memasukkan nilai-nilai kedalam jiwa manusia sehingga menjadi 

miliknya.13 Jika kita lihat maka subtansi pengertian tentang penanaman 

menurut para ahli adalah sama. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa penanaman merupakan penanaman nilai ke dalam jiwa 

seseorang, sehingga nilai tersebut tercermin dalam sikap dan prilaku yang 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai secara bahasa memiliki arti harga, angka, kepandaian, banyak 

                                                 
9  WJS. Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 895 
10  J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) , 256 
11  Rahmat,Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2018), 21 
12  Ihsan Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rieneka Cipta, 2018), 155 
13  Ibid 
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sedikitnya atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan 

hakikatnya.14 Secara istilah nilai merupakan suatu yang dapat dijadikan 

sasaran untuk mencapai tujuan yang menjadi sifat keluhuran tatanan yang 

terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling mempengaruhi satu sama 

lainnya.15 

Menurut Oyerman nilai terbagi menjadi dua konsep yaitu level 

individu dan kelompok. Pada tataran level individu menyatakan bahwa 

keyakinan moral yang dipenanaman dan digunakan oleh seseorang sebagai 

dasar rasional final dalam tindakannya. Sedangkan pada taraf level 

kelompok, nilai dianggap sebagai ideal budaya yang dipegang teguh secara 

umum oleh masyarakat dan dapat dikatakan sebagai pikiran kelompok.16 

Ada beberapa metode penanaman nilai-nilai spiritual. Pertama 

metode penanaman nilai melalui pembiasaan. Pembiasaan berarti suatu 

keadaan dimana seseorang mengaplikasikan prilaku-prilaku yang belum 

pernah dilakukan atau jarang dilakukan sehingga menjadi sering 

dilaksankan dan pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan.17 

Pembiasaan dalam konsep Islam dapat diartikan sebagai berikut:  

1. Pembiasaan merupakan sesuatu yang disengaja untuk dilakukan secara 

berulang-ulang agar mnjadi pembiasaan. Metode habituation 

(pembiasaan) ini, menitik beratkan pada pengalaman. Karena yang 

dilakukan tersebut adalah sesuatu yang diamalkan. Inti dari pembiasaan 

adalah pengulangan.18 

2. Metode pembiasaan adalah cara yang digunakan untuk menciptakan 

                                                 
14  Departemen Pendidikan Nasional/pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2015), 783 
15  Sutarjo Adisusilo, J.R, Pembelajaran Nilai-nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT Sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 5 
16  Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 71 
17  Helmawati, Pendidikan Karakter Sehari-hari (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 27. 
18  Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), 267 
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suatu kebiasaan atau tingkah laku tertentu bagi anak didik.19 Dari 

pengertian ini, dapat ditarik definisi bahwa metode pembiasaan adalah 

cara yang digunakan untuk menciptakan suatu kebiasaan terhadap 

seseorang dalam bersikap, berfikir, dan bertindak.  

 

Teori metode pembiasaan yaitu classical conditioning dan operant 

conditioning. Pada dasarnya teori classical conditioning disebut juga respondent 

conditioning karena sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara 

mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Bisa juga teori 

tersebut disebut dengan contemporary behaviorists yang menyatakan bahwa 

tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau penguatan 

(reinforcement) dari lingkungan.20 

Pentingnya penanaman nilai etika dan spiritual ini sangat bersesuai 

dengan konsep pendidikan Islam yang tertuang dalam Alquran Surah Al 

Bayyinah (98) ayat 5:21 

ٰلوةَ  ْيَن ەۙ ُحنَفَۤاَء َويُِقْيُموا الصَّ َ ُمْخِلِصْيَن لَهُ الد ِ ا اَِّلَّ ِليَْعبُدُوا ّٰللاه َوَمآ اُِمُرْوٓ

ٰكوةَ َوٰذِلَك ِدْيُن اْلقَي َِمِة    َويُْؤتُوا الزَّ

Terjemahnya: 

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan 
supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah 
agama yang lurus. 

 

Penafsiran ayat tersebut berdasarkan tafsir Al Misbah 

menyebutkan bahwa mereka tidak dibebani tugas kecuali agar ibadah 

mereka hanya ditujukan kepada Allah dengan ikhlas, agar mereka 

menjauhi kebatilan, beristiqomah dalam kebenaran dan agar mereka selalu 

melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. 

                                                 
19  Ibid 
20  Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 85-86. 
21  Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah. Vol. 15, Penerbit Lentera Hati. 
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Berdasarkan penafsiran tersebut, ayat ini menjadi landasan penanaman 

nilai etika dan spiritual di mana Allah memerintahkan untuk disembah 

dengan memurnikan ketaatan di dalam menjalankan agama yang lurus. Ini 

berarti Allah menyuruh setiap orang untuk menjalankan perintah agama 

dengan berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat 

dan melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan, sebagai 

pengajaran kepada kamu untuk dapat mengambil pengajaran seperti yang 

tersurat dalam Surah An Nahl (16) ayat 90:22 

ْحَساِن َواِْيتَۤاِئ ِذى اْلقُْرٰبى َويَْنٰهى َعِن اْلفَْحَشۤاِء  َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواَّْلِ ۞ اِنَّ ّٰللاه

 َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرْونَ 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 
kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran. 

 

Atas dasar ini maka setiap insan seharusnya mampu menanamkan 

nilai etika dan spiritual dalam dirinya sebagai suatu pembelajaran yang 

harus teraktualisasikan dalam kehidupan kesehariannya. Karena itu nilai 

etika dan spiritual sangat tinggi kedudukan dalam pergaulan kehidupan 

sehari-hari yang menuntun setiap orang untuk menjadi hamba yang 

bermoral, beriman dan bertakwa.  

Landasan nilai etika yang penting untuk diaktualisasikan dalam 

kaitannya dengan penelitian ini adalah etika kebebasan dalam 

bersosialisasi, tanggungjawab dalam perilaku dan hati nurani yang 

berempati. Untuk nilai etika ditemukan dalam Alquransurah Al Baqarah 

(2) ayat 30 dan surah Al Ghasyiyah (88) ayat 21-22. 

Surah Al Baqarah (2) ayat 30:23 

                                                 
22  Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah. Vol. 7, Penerbit Lentera Hati. 
23  Tafsir Al Misbah. Vol. 1, Penerbit Lentera Hati. 
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َكِة ِان ِْي َجاِعٌل فِى اَّْلَْرِض َخِلْيفَةً    ىِٕ
ۤ
 َواِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمٰل

Terjemahnya: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 

 

QS. Al Ghasyiyah (88) ayat 21-22 

رٌۙ  (1) لَّْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطر ۙ  (2) ْر  اِنََّمآ اَْنَت ُمذَك ِ   فَذَك ِ

 

Terjemahnya: 

(21) Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang 
memberi peringatan; (22) Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. 

 

Kedua ayat ini mengingatkan bahwa manusia dituntut memiliki 

penanaman nilai etika, karena manusia adalah khalifah yang memegang 

amanah Allah. Manusia merupakan makhluk yang paling unggul dan mulia 

diantara makhluk lain yang Allah ciptakan. Karenanya manusia diberikan 

kebebasan, tanggungjawab dan hati nurani untuk mengembang tugas 

sebagai khalifah di muka bumi ini agar saling mengingatkan satu sama 

lainnya. Sesungguhnya khalifah hanya pemberi peringatan dan bukan 

orang yang berkuasa atas diri setiap orang. Nilai etika sangat berperan 

penting dalam kehidupan manusia.  Seperti seorang guru sebagai khalifah 

dituntut untuk membimbing dan menuntun siswanya untuk mengamalkan 

nilai etika dalam upaya mewujudan manusia yang bermoral, beriman dan 

bertakwa.  

 

SEKOLAH BERKEMAJUAN 

Visi pendidikan Muhammadiyah yang dicanangkan di Muktamar ke 

46 di Yogyakarta adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, 

berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam ipteks sebagai 

perwujudan tadjid dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Pendidikan 

Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang 

mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan 
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kemajuan yang holistik (Lincolin Arsyad, Warta rakornas pimpinan (PTM 

dan PTA)). Kata kunci kemajuan menunjukkan perlunya upaya terus 

mengembangkan strategi dalam mencapai tujuan. Kreativitas dan 

kemauan keluar dari zona nyaman menjadi prasyarat individu untuk selalu 

melihat peluang-peluang pengembangan ke depan (futuristik), dan sebisa 

mungkin terdepan. Kondisi berkemajuan tersebut tidak mudah 

diwujudkan karena seringkali rutinitas membuat nyaman dan kadang 

sudah menampakkan hasil yang baik, sehingga tidak membutuhkan 

perubahan. 

Berkemajuan sering dimaknai dengan selalu mampu menyesuaikan 

dengan perkembangan iptek, memiliki wawasan global, unggul dalam 

persaingan, menjadi yang terdepan. Makna berkemajuan tersebut tidak 

salah, tetapi jangan sampai melupakan fondasi keunggulan internal pribadi 

sebagai individu yang berkembang melalui proses pembelajaran.24 

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam penanaman nilai etika 

dan spiritual pada peserta didik menuju sekolah berkemajuan dilandasi 

secara Islami dalam Alquran, yang didukung oleh teori dan konsep yang 

relevan. Alquranmenyebutkan banyak hal yang berkaitan dengan 

pentingnya penanaman nilai etika spiritual. Seperti halnya yang tersurat 

dalam Alquransurah Ali Imran (3) ayat 110, surah Al Maidah (5) ayat 2, 

surah Luqman (31) ayat 17 dan surah Al Baqarah (2) ayat 148 sebagai 

berikut: 

QS. Al-Imran (3) ayat 110:25 

ة  اُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ُكْنتُْم َخْيَر اُمَّ

ِ   َولَْو ٰاَمَن اَْهُل اْلِكٰتِب لََكاَن َخْيًرا لَُّهْم   ِمْنُهُم  اْلُمْؤِمنُْوَن َواَْكثَُرُهُم َوتُْؤِمنُْوَن بِاّٰلله

 اْلٰفِسقُْونَ 

 

                                                 
24  Munthe, Bermawi. 2016. Desain Pembelajaran. Yogyakarta: Insan Madani., hlm. 95 
25  Tafsir Al Misbah. Vol. 2, Penerbit Lentera Hati. 
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Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 
yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 
Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang 
beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. 

 

QS. Al-Maidah (5) ayat 2:26 

  َوتَعَاَونُْوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقٰوى  

Terjemahnya:  

…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa…  

 

QS. Luqman (31) ayat 17:27 

ٰلوةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُرْوِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعٰلى َمآ اََصابََك   ٰيبُنَيَّ اَقِِم الصَّ

 اِنَّ ٰذِلَك ِمْن َعْزِم اَّْلُُمْورِ 

Terjemahnya:  

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 
cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 
menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan 
(oleh Allah). 

 

QS. Al-Baqarah (2) ayat 148:28 

ْجَهةٌ ُهَو مُ  ِ ُ َجِمْيعًا   َوِلُكل   و  َول ِْيَها فَاْستَبِقُوا اْلَخْيٰرِت  اَْيَن َما تَُكْونُْوا يَأِْت بُِكُم ّٰللاه

َ َعٰلى ُكل ِ َشْيء  قَِدْيرٌ   اِنَّ ّٰللاه

Terjemahnya: 

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. 
Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu 
berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

                                                 
26  Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah. Vol. 3, Penerbit Lentera Hati. 
27  Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah. Vol. 11, Penerbit Lentera Hati. 
28  Tafsir Al Misbah. Vol. 1, Penerbit Lentera Hati. 
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Keempat ayat ini merupakan momentum penting bagi lembaga 

pendidikan di dalam menanamkan nilai etika dan spiritual untuk 

mewujudkan sekolah berkemajuan sebagai umat terbaik yang dilahirkan 

untuk manusia menyeruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar serta 

beriman kepada Allah sebagai perwujudan lembaga yang mampu 

menanamkan nilai etika dan spiritual untuk menerapkan pembelajaran 

behavioristik, kognitif, sosial dan humanistik. 

Sekolah berkemajuan harus tepat dalam strategi pembelajaran aktif 

yang merupakan salah satu bentuk upaya perubahan dan perbaikan proses 

pembelajaran. Suasana menggembirakan dikembangkan melalui 

penerapan strategi pembelajaran aktif. Dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran aktif yang menggembirakan mungkin saja cukup menyita 

waktu atau menyimpang dari tema dan materi yang diajarkan. Tujuan 

pembelajaran menjadi tidak tercapai dengan baik. Salah satu karakteristik 

dan bukti telah belajar adalah terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, 

fungsional, dan efektif. Fungsional lebih ke arah perubahan kualitatif tidak 

sekedar perubahan secara kuantitatif.29 

Belajar adalah a process of progressive behavior adaption.30 Belajar 

merupakan proses penyesuaian tingkah laku secara progresif. Dengan 

demikian, untuk dapat berubah ke arah yang lebih baik (berkemajuan) 

maka intensitas dan efektivitas belajar perlu dimaksimalkan. Belajar akan 

efektif apabila prasyarat terjadinya proses belajar dimaksimalkan. Ada 

tujuh prinsip belajar yang harus diperhatikan yaitu perhatian dan motivasi, 

keaktivan, keterlibatan langsung (berpengalaman), pengulangan, 

tantangan, balikan dan penguatan, perbedaan individual. Agar proses 

belajar terjadi dan perubahan ke arah yang lebih baik dapat diupayakan 

maka prinsip-prinsip belajar tersebut harus diperhatikan dan diupayakan 

                                                 
29  Yaumi, Muhammad. 2017. Pembelajaran Berbasis Multiple inteligence. Jakarta: PT Dian Rakyat. 

Hlm. 74 
30  Budiningsih, Asri. 2004. Belajar & Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 68 
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optimalisasinya.31 

Pembelajaran behavioristik, yang di antara contohnya adalah 

proses membuat para siswa disiplin. Proses pendisiplinan tidak cukup 

hanya dengan diawasi secara ketat, dihukum berat apabila melanggar. 

Kondisi pendisiplinan ketat tersebut dapat berakibat disiplin semu, yakni 

disiplin ketika berada di bawah pengawasan, tetapi dapat terjadi sebaliknya 

apabila dirasa ada kesempatan lepas dari pengawasan seakan lepas kendali. 

Pendisiplinan yang baik adalah dengan dipahami dan disadari sepenuhnya 

pertimbangan pentingnya perilaku positif dilakukan, dan disadari pula 

dampak negatif apabila memilih perilaku sebaliknya. Tidak cukup 

demikian, apabila dimunculkan kesadaran religius yang dengan penuh 

kesadaran atas keyakinan bahwa Allah Subhanahu wata’ala selalu melihat 

perilaku hamba-hambanya kapanpun dan di manapun. Kesadaran relegius 

dan kesadaran normatif lainnya tersebut akan membawa perilaku terbaik 

dari yang bersangkutan, dengan pengawasan melekat pada dirinya.32 

Guru tidak boleh puas dengan pencapaian kemampuan kognitif 

siswa tingkat pengetahuan (C1), pemahaman (C2), atau aplikasi (C3) saja, 

tetapi harus mengupayakan pencapaian kemampuan kognitif tingkat tinggi 

yakni kemampuan analisis, sintesis, hingga evaluasi, bahkan pada jenjang 

kreativitas dan kemampuan meta kognitif dalam memecahkan masalah.33 

Pembelajaran sosial dapat dioptimalkan dengan mengembangkan 

sebanyak mungkin aktivitas kerja kelompok, berinteraksi dengan orang 

lain, pemecahan permasalahan-permasalahan sosial, dan pengenalan 

beragam kultur dalam relasi masyarakat, dan sebagainya. Metode yang 

dapat dikembangkan metode sosiodrama, psikodrama, simulasi/bermain 

peran dan sebagainya. Pengembangan aspek komunikasi dan interaksi 

sosial dalam pembelajaran sosial dapat terkondisikan jika siswa aktif dalam 

                                                 
31  Zaini, H. Barmawi M. Sekar A.A. 2016. Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: CTSD UIN 

Suka, hlm. 54 
32  Hamruni. 2016. Strategi Pembelajaran. Yogyakarta: Insan Madani., hlm. 33 
33  Hamalik. Oemar. 2003. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 71 
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proses pembelajaran. Namun untuk mengembangkan kemampuan sosial 

secara efektif dibutuhkan skenario cerdas dari guru sebagai sutradara 

pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran humanistik menggunakan pendekatan eklektif yang 

memungkinkan pengembangan seluruh aspek multi kecerdasan para 

siswa. Pembelajaran yang holistik, komprehensif, tematik integratif sangat 

relevan, tetapi menuntut kreatifitas guru dalam pengembangannya. 

Optimalisasi pembelajaran dalam berbagai sudut tinjauan tadi 

(behavioristik, kognitif, sosial) dapat diterapkan secara integratif guna 

mengoptimalkan perkembangan individu seutuhnya. 

Inovasi strategi dan metode diperlukan agar kesan konvensional 

dan membosankan dapat diubah menjadi menggembirakan. Dalam hal ini 

peran guru sebagai sutradara pembelajaran sangat menentukan, sejak 

merancang, menyediakan sumber belajar, memfasilitasi aktivitas siswa, 

hingga penyelenggaraan sistem evaluasi yang harur menyesuaikan dengan 

aktivitas dan kompetensi yang akan diukur. 

Ciri pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menggembirakan 

adalah menerapkan multi metode dan multi media, praktek dan bekerja 

dalam suatu tim, memanfaatkan lingkungan sekitar, dilakukan di dalam 

dan luar kelas, serta multi aspek (logika, praktek, dan etika). Dengan 

demikian dalam pembelajaran yang menggembirakan, belajar dapat 

dimaknai sebagai implementasi belajar secara behavioristik, kognitif, sosial 

moral, dan humanistik secara komprehensif. 

 

PENANAMAN NILAI ETIKA DAN SPIRITUAL PADA 

PESERTA DIDIK  

Upaya guru dalam penanaman nilai etika dan spiritual pada peserta 

didik secara harfiah tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud meliputi faktor 

pembawaan (secara internal) dan faktor luar lingkungan (eksternal). 

Komitmen Kepala Sekolah bahwa Sudah menjadi keharusan semua 
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pemimpin pendidik untuk memajukan sekolah yang dipimpinnya dengan 

melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi seluruh anggota sekolah 

baik guru, staf dan peserta didik serta masyarakat. Oleh karena itulah saya 

akan tetap komitmen dengan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat 

dan akan mengevaluasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut dan apabila 

kebijakan tersebut tidak berhasil maka akan dilakukan perubahan dan 

penyempurnaan dalam rangka mewujudkan sekolah berkemajuan sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Penanaman nilai etika dan spiritual pada peserta didik menuju 

sekolah berkemajuan melalui pembelajaran secara behavioristik, kognitif, 

sosial dan humanistik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:  

a. Aktualisasi Behavioristik  

Penanaman nilai etika dan spiritual harus diterapkan dalam 

aktualisasi perilaku siswa dalam memahami pentingnya nilai-nilai etika dan 

spiritual di mana setiap siswa menunjukkan sikap dan perilaku yang positif 

dalam keseharian baik di lingkungan sekolah, rumah atau keluarga serta 

masyarakat. Karakter peserta didik, membutuhkan metode khusus yang 

tepat agar tujuan sekolah bisa tercapai.  

Di sisi lain, penanaman nilai etika dan spiritual merupakan langkah 

sangat penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri peserta 

didik. Penanaman nilai etika dan spiritual haruslah melibatkan semua 

pihak; rumah tangga dan keluarga; sekolah; dan lingkungan sekolah lebih 

luas (masyarakat). Karena itu, langkah yang harus dilakukan salah satunya 

menyambung kembali hubungan dan educational network untuk 

menanamkan behavioristik yang baik pada peserta didik.  

 

b. Aktualisasi Kognitif 

Aktualisasi kognitik diterapkan pada penanaman nilai etika dan 

spiritual peserta didik. Melalui pendekatan kognitif para siswa bisa 

memahami setiap persoalan dari aspek yang paling sederhana hingga 

kompleks, dan secara kognitif pula menjadikan pola pikir siswa lebih 
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sistematis menghadapi permasalahan hidup.  

Pembelajaran akidah akhlak pada siswa dengan metode pendekatan 

kognitif saya terapkan dengan mengajak siswa berdiskusi tentang nilai 

etika dan spiritual. Seperti dalam materi pokok menjelaskan tentang 

asmaul husna, saya menyuruh siswau ntuk memahami makna dari Al-

Karim, AlMu’min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami’, Al-‘adl dan Al-Akhir, 

kemudian mendemonstrasikan perilaku yang sesuai dengan Asma’ul 

Husna alKarim, al-Mu’min, alWakil, al-Matin, alJami’, al-‘Adl, dan alAkhir. 

Disinilah saya tanamkan pentingnya menunjukkan perilaku asmaul husna 

sebagai bagian dari nilai etika dan spiritual. Selanjutnya saya meminta siswa 

menghafalkan  Asma’ul Husna al-Karim, al-Mu’min, alWakil, al-Matin, 

alJami’, al-‘Adl, dan al-Akhir. 

 

c. Aktualisasi Sosial 

Aktualisasi sosial dalam penanaman nilai etika dan spiritual pada 

peserta didik untuk mewujudkan sekolah berkemajuan, bahwa masa 

remaja yang dialami para peserta didik cepat atau lambat akan belajar 

untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan di mana ia berada. Untuk itu 

sekolah ini memiliki bidang studi akidah akhlak dan fiqih syariah sebagai 

pendidikan agama yang diajarkan kepada peserta didik, agar memiliki 

kecerdasan yang mencapai tingkat kematangan untuk bisa menilai mana 

perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk.  

 

d. Aktualisasi Humanistik  

Penanaman nilai etika dan spiritual melalui pendekatan humanistik 

dalam mewujudkan sekolah berkemajuan, bahwa pendekatan humanistik 

pada penanaman nilai etika dan spiritual diterapkan melalui penciptaan 

lingkungan belajar bebas dari persaingan intens, disiplin kaku, dan takut 

gagal, memungkinkan tumbuhnya nilai kebebasan untuk berkembang. 

Selain itu penciptaan lingkungan pembelajaran yang “akrab” antar 

pendidik dengan subjek didik memungkinkan tumbuhnya rasa aman, rasa 



Penanaman Nilai Etika dan Spiritual Terhadap Peserta Didik Dalam Pendidikan Formal Pengetahuan 

19 
 

kepercayaan, sehingga dengan terbebasnya dari rasa takut untuk 

tumbuhnya kreativitas. Penciptaan lingkungan pembelajaran yang tidak 

mengekang mengarah kepada tumbuhnya ‘aktualisasi diri’ bukan 

penumpukan pengetahuan. 

Hal lain, penanaman nilai etika dan spiritual dengan pendekatan 

humanis dikemas melalui saluran-saluran kultur sekolah yang disebut 

artifak yang meliputi sistem kepemimpinan, model hubungan antar warga 

di sekolah (human relation), pembelajaran di kelas, kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler, bimbingan ibadah, pelayanan bimbingan konseling, 

audiensi dengan orangtua peserta didik dan juga sarana fisik ataupun 

media pendukung lainnya. 

 

PENUTUP 

Penanaman nilai etika dan spiritual tidak terlepas dari faktor 

pendukung dan penghambat. Komitmen kepala sekolah dan penyediaan 

sarana prasarana sebagai faktor pendukung, sedangkan perkembangan 

IPTEK yang modern, lingkungan pergaulan yang kurang baik dan 

kurangnya perhatian orangtuasiswa menjadi faktor penghambat dalam 

proses penanaman nilai etika dan spiritual menuju sekolah berkemajuan. 

Penanaman nilai etika dan spiritual dengan menerapkan 

pendekatan pembelajaran secara behavioristik sesuai dengan karakteristik 

perilaku peserta didik, kognitif sesuai mentalitas pengetahuan peserta 

didik, sosial sesuai dengan interaksi pergaulan dengan lingkungannya dan 

humanistik dalam menumbuhkan rasa kemanusiaan dengan sesama pada 

peserta didik  untuk mewujudkan sekolah berkemajuan yang melahirkan 

umat yang terbaik, menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar dan berlomba-

lomba dalam mewujudkan kebaikan. 
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PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 pada saat ini telah menyebar di seluruh dunia 

termasuk Indonesia. Menurut data dari worldometers.info, hingga kini 

hari Sabtu, 13 Maret 2021 pukul 10.00 WIB. tercatat sudah ada 

119.598.838 kasus Covid-19 di seluruh dunia. Sebanyak 96.247.972 di 

antaranya telah sembuh sedangkan 2.650.931 lainnya meninggal dunia dan 

kasus aktif di seluruh dunia tercatat 20.699.935. Sedangkan di Indonesia 

total kasus 1.410.134 orang, meninggal 38.229 orang, sembuh 1.231.454 

orang dan dalam perawatan: 140.451 orang.1 

Untuk mencegah menularnya virus Covid-19, maka dengan sikap 

tegas pemerintah mengambil kebijakan yang wajib ditaati seluruh warga 

masyarakat. Menghadapi pandemi Covid-19 tersebut , sikap yang diambil 

pemerintah antara lain adalah dengan melakukan kebijakan lockdown 

serta dihimbau untuk menjalankan physical quarantine bagi daerah 

tertentu yang sudah masuk dalam kategori zona merah atau zona 

berbahaya. Sedangkan untuk mencegah resiko penularan virus Covid-19 

                                                 
1  Andari Wulan Nugrahan, https://www.tribunnews.com/ corona/2021/03/13/update-

corona-global-13-maret-2021-tercatat-1195-juta-infeksi-covid-19-di-seluruh-dunia 
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antar warga masyarakat, pemerintah menganjurkan untuk menjaga jarak 

(physical distancing).  

Menurut Buana, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh 

pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya 

adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Konsep ini 

menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai 

infeksi virus Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan 

manusia lainnya minimal dua meter, dan tidak melakukan kontak langsung 

dengan orang lain, menghindari pertemuan massal.2 

Pemerintah juga selalu menghimbau warga masyarakat untuk 

mentaati prokes (protokol kesehatan) dengan gerakan 3M yaitu memakai 

masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian pemerintah 

meningkatkan gerakan 3M dengan gerakan 5M yang merupakan gerakan 

pelengkap dari gerakan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan 

memakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi 

kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Selain itu 

pemerintah juga menggerakkan gerakan gerakan 3T, yaitu testing (tindakan 

melakukan tes Covid-19), tracing (penelusuran kontak erat penderita), dan 

treatment (tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19). Bahkan 

pemerintah memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dengan menghimbau sejumlah instansi pemerintah maupun 

swasta yang semula bekerja di kantor atau Work From Office (WFO) untuk 

memberlakukan sistem Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah. 

Dengan demikian, pada masa pandemi Covid-19 ini semua sektor 

kehidupan yang ada di Indonesia mengalami pembatasan akses dan 

aktivitasnya, termasuk dalam sektor pendidikan. Sikap yang diambil 

pemerintah dalam sektor pendidikan khususnya pada proses pembelajaran 

pada masa pandemi Covid-19 ini adalah dengan mengubah proses 

                                                 
2  Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus 

Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-
i, 7(3), 217-226. 
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pembelajaran yang semula dilakukan dengan sistem tatap muka 

(konvensional) diubah menjadi sistem (online/e-learning). Hal ini sesuai 

dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No.1 Tahun 

2020 yang berisi larangan baik sekolah maupun perguruan tinggi untuk 

melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan tatap muka (konvensional) 

dan memerintahkan untuk menyelenggarakan pembelajaran atau 

perkuliahan secara daring.3 

Berdasarkan surat edaran dari Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No.1 Tahun 

2020 tersebut, maka mau atau tidak mau dalam dunia pendidikan dalam 

menyelenggarakan pembelajaran harus melalui online (e-learning). Lembaga 

pendidikan diberi kebebasan untuk memilih media pembelajaran online (e-

learning) apa yang ingin digunakan, yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

masing-masing lembaga pendidikan tersebut. Proses pembelajaran online 

(e-learning) sangat berbeda sekali dengan proses pembelajaran di kelas.  

Siahaan menguraikan bahwa pembelajaran online (e-learning) 

mempunyai tiga fungsi yaitu, suplemen (penambah), komplemen 

(pelengkap) dan subtitusi (pengganti) dari pembelajaran di kelas.4 Tetapi 

jika dilihat dalam proses pembelajaran online (e-learning) pada saat pandemi 

Covid-19 seperti ini proses pembelajaran online (e-learning) tersebut masih 

berfungsi sebatas suplemen (penambah), komplemen (pelengkap) dan 

belum berfungsi sebagai subtitusi (pengganti). Karena proses 

pembelajaran online (e-learning) yang digunakan di berbagai sekolah 

maupun perguruan tinggi di Indonesia ditujukan untuk mendukung sistem 

pembelajaran tatap muka. 

 

                                                 
3  Firman, F., & Rahayu, S. (2020), Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19. Indonesian 

Journal of Educational Science (IJES), 2 (2), 81-89 
4  Sudirman Siahaan 2003 “E-Learning (Pembelajaran Elektronik) Sebagai Salah Satu Alternatif 

Kegiatan Pembelajaran” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Jilid 9 Terbitan 42 Halaman 303-
321 
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1. Covid-19  

Corona virus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan 

timbulnya penyakit mulai dari gejala ringan sampai yang berat. Covid-19 

merupakan sebuah nama bagi pasien dengan infeksi virus novel corona-

19. Covid-19 pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, China pada akhir 

tahun 2019, yang penyebarannya secara cepat yang akan membuat 

ancaman pandemi baru.  

Penyebab dari virus ini diketahui pasti termasuk sejenis virus 

Ribose Nucleice Acid (RNA) yaitu virus corona jenias baru, Batacorona 

Virus dan salah satu virus corona penyebab Sevare Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) (CoV). 

Diagnosis ditegaskan dengan resiko perjalanan dari negara terjangkit 

dalam kurun waktu 14 hari disertai gejala infeksi saluran pernafasan atas 

atau bawah, disertai bukti laboraturium Real time polymerase chain reaction 

(RT-PCR) COVID-19.5 

Covid-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam 

keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 

2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun 

angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding Covid-19 (kurang dari 

5%), walaupun jumlah kasus Covid-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. 

Covid-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa 

negara dibanding SARS. Gejala umum berupa demam ≥380C, batuk 

kering, dan sesak nafas. 

Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut 

pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah 

merawat/kontak erat dengan penderita Covid-19, maka terhadap orang 

tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk 

                                                 
5  Diah Handayani dkk, Penyakit Virus Corona 2019, Jurnal Respirologi Indonesia Vol.40 No. 

2 April, 2020, hlm. 120, https://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/ download, 
Tanggal 18 Maret 2021, pukul 11.51 WIB. 
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memastikan diagnosisnya.6 

 

2. Media Pembelajaran Online (E-Learning)  

a. Pembelajaran 

Definisi pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah “proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

Oemar Hamalik menguraikan bahwa pembelajaran adalah “suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan 

pembelajaran”.7 Hal lain, dikemukakan oleh Syaiful Sagala bahwa 

pembelajaran adalah “membelajarkan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan”,8 sedangkan Sadiman memandang bahwa 

pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi 

sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik.9 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas definisi pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu usaha-usaha yang 

terencana terjadinya interaksi aktif antara guru yang memberikan bahan 

pelajaran dengan siswa sebagai obyeknya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

b. Media Online (E-Learning)  

Istilah online (e-Learning) lebih tepat diperuntukkan sebagai usaha 

untuk membuat suatu tranformasi proses kegiatan pembelajaran yang ada 

pada lembaga pendidikan ke dalam bentuk digital yang dijembani oleh 

                                                 
6  Frequently Asked Questions (FAQ) COVID-19 per 6 Maret 2020 Kementerian Kesehatan 

RI 
7  Oemar Hamalik, 2006, Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 239 
8  Syaiful Sagala, 2009, Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: CV. Alfabeta. Hal. 15-61 
9  Sadiman dkk, 1986, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Jakarta: CV Rajawali. Seri 

Pustaka Teknologi Pendidikan No.6 Media Pendidikan. Hal 7 
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teknologi informasi (internet). E-learning merupakan salah satu platform 

teknologi informasi yang dipergunakan untuk menunjang berjalannya 

proses pendidikan dari berbagai jenjang mulai dari jenjang SD, SLTP, 

SMU/SMK sampai pada jenjang Perguruan Tinggi.  

Brown dan Feasey dalam Prabantoro dkk, bahwa merupakan 

kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan (Internet, LAN, 

WAN) sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi serta 

didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya.10 Hal lain oleh The 

ILRT of Bristol University bahwa e-learning sebagai penggunaan 

teknologi elektronik untuk mengirim, mendukung, dan meningkatkan 

pengajaran, pembelajaran, dan penilaian pada saat proses pembelajaran 

berlangsung.  

Sedangkan menurut Dharma Oetomo dalam Efendi dan 

Megasari,11 e-learning merupakan konvergensi atau penggabungan antara 

teknologi komputer, jaringan internet, dengan aspek komunikasi dan 

materi pendidikan dalam mendukung terciptanya sistem pengajaran 

berbasis internet. E-learning merupakan salah satu bentuk media atau 

platform pembelajaran yang didukung dengan pemanfaatan teknologi 

informasi. Maka dapat dikatakan pula bahwa dengan e-learning 

merupakan sarana untuk mempermudah dalam mengakses proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan defenisi Suartama bahwa ciri dari 

pembelajaran e-learning yaitu terciptanya proses pembelajaran yang flexible 

dan distributed.12 

Proses pembelajaran e-learning dapat dibilang flexibel karena 

pembelajaran dengan e-learning dapat diakses di manapun berada dan 

                                                 
10  Brown, H. Douglas. (2001). Teaching by Principle An Interactive Approach to Language 

Pedagogy. San Francisco: LongmanCisco, (2001), E-learning: Combines Communication, 
Education, Information, and Training. http://www.cisco.com/warp/public/10 
/wwtraining/ elearning 

11  Dharma Oetomo, 2002. e-Education Konsep Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan, Andi 
Offset, Yogyakarta 

12  I Kadek Suartama, Kade Tastra, I Dewa, 2014,  E-Leaning Berbasis Moodle, Graha Ilmu 
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kapan saja asalkan adanya sinyal internet. Begitu pula proses pembelajaran 

e-learning dapat dibilang distributed karena pembelajaran dengan e-learning 

dapat didistribusikan kepada semua peserta.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa e-learning 

merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet 

untuk meningkatkan proses pembelajaran pada saat proses pembelajaran 

berlangsung dalam mendukung terciptanya sistem pembelajaran berbasis 

teknologi elektronik. 

 

c. Dasar Pelaksanaan Pembelajaran Media Online (E-Learning)  

Bilfaqih & Qomarudin mengemukakan dasar pelaksanaan 

pembelajaran media online (e-learning) yang menjamin pelaksanaan dan 

keberlanjutan program pembelajaran, pendidikan dan pelatihan secara 

daring, di antaranya adalah sebagai berikut:13 

1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional;  

2) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan;  

3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:  

4) Peraturan Presiden Detiknas tentang Pemanfaatan TIK (KEPRES RI 

NOMOR 20 TAHUN 2006)  

5) Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;  

6) Renstra Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen 

Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. 

 

d. Manfaat Media Online (E-Learning)  

Pada masa pandemi Covid-19 seperti pada saat ini proses 

pembelajaran melalui media online (e-Learning) merupakan pilihan yang 

                                                 
13  Yusuf Bilfaqih & M. Nur Qomarudin, 2015. Esensi Pengembangan pembelajaran Daring, Ed. 1, 

Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish. 
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paling bijak. Di samping mengikuti instruksi pemerintah untuk 

melaksanakan proses pembelajaran melalui media online (E-Learning) 

tetapi untuk menghindari kerumunan sebagai ikhtiyar untuk memutus 

mata rantai penularan Covid-19.  

Di samping itu proses pembelajaran melalui media online (E-

Learning) juga mempunyai manfaat yang besar, baik bagi peserta didik 

mupun pendidik itu sendiri. Manfaat pembelajaran online (e-Learning) 

dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu;  

 

1). Peserta Didik  

Brown menguraikan bahwa manfaat e-learning bagi peserta didik 

adalah sebagai berikut; a) belajar di sekolah-sekolah kecil di daerah-daerah 

miskin untuk mengikuti mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diberikan 

oleh sekolahnya, b) mengikuti program pendidikan keluarga di rumah 

(home schoolers) untuk mempelajari materi pembelajaran yang tidak 

dapat diajarkan oleh para orangtuanya, seperti bahasa asing dan 

keterampilan di bidang komputer, dikeluarkan oleh sekolah, maupun 

peserta didik yang berada di berbagai daerah c) merasa phobia dengan 

sekolah, atau peserta didik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, 

yang putus sekolah tetapi berminat melanjutkan pendidikannya, yang atau 

bahkan yang berada di luar negeri, dan d) tidak tertampung di sekolah 

konvensional untuk mendapatkan pendidikan.  

 

2). Dari Sudut Pendidik  

Soekartawi menguraikan bahwa manfaat e-learning bagi sudut 

pendidik adalah sebagai berikut; a) lebih mudah melakukan pemutakhiran 

bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung-jawabnya sesuai dengan 

tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi, b) mengembangkan diri 

atau melakukan penelitian guna peningkatan wawasannya karena waktu 

luang yang dimiliki relatif lebih banyak, c) mengontrol kegiatan belajar 

peserta didik. Bahkan pendidik juga dapat mengetahui kapan peserta 
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didiknya belajar, topik apa yang dipelajari, berapa lama sesuatu topik 

dipelajari, serta berapa kali topik tertentu dipelajari ulang, d) mengecek 

apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal latihan setelah 

mempelajari topik tertentu, dan e) memeriksa jawaban peserta didik dan 

memberitahukan hasilnya kepada peserta didik.14 

Sedangkan manfaat pembelajaran online (e-Learning) menurut Bates 

dan Wulf terdiri atas empat hal, yaitu: a) Meningkatkan kadar interaksi 

pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur (enhance 

interactivity), b) Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana 

dan kapan saja (time and place flexibility), c) Menjangkau peserta didik dalam 

cakupan yang luas (potential to reach a global audience), d) Mempermudah 

penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (easy updating of 

content as well as archivable capabilities).15 

 

C. Pembahasan 

Pelaksanaan pembelajaran online (e-learning) di Indonesia, apabila 

dilihat dari segi sistem pembelajaran, sebenarnya belum banyak 

diterapkan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pendidikan di 

Indonesia ke depan seiring dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Pada sisi yang lain laju perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sangat pesat dan memacu mahasiswa untuk mendapatkan 

layanan dengan dukungan teknologi di bidang akademik. 

Namun karena adanya pandemi Cocid-19 seperti pada saat ini, 

maka mau atau tidak mau proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan media online (e-learning). Hal ini juga banyak 

keuntungan bagi bangsa Indonesia khususnya untuk menyonggsong 

kegiatan pembelajaran dengan model online (e-learning) apabila suatu saat 

diterapkan di Indonesia. 

                                                 
14  Soekartawi. 2002. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
15  Bates, T., 1997, The Impact of Technological Change on Open and Distance Learning. Distance 

Education 
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Pelaksanaan pembelajaran dengan model online (e-learning) apabila 

dilihat  dari segi interaksi, maka pada perkuliahan online (e-learning), 

interaksi yang ditonjolkan lebih cenderung pada interaksi tidak langsung 

sehingga dikhawatirkan akan terjadi pengurangan arti dari nilai 

pembelajaran tersebut. Hal ini dikarenakan dosen tidak mengetahui 

bagaimana kemampuan mahasiswanya dan tidak mengetahui sejauhmana 

mahasiswa tersebut mengakses informasi untuk mendukung kegiatan 

perkuliahan. Sedangkan apabila pembelajaran yang dilaksanakan di dalam 

kelas dapat terlihat secara langsung oleh dosen, sehingga dosen 

mengetahui bagaimana kemampuan mahasiswanya. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan model online (e-learning) apabila 

dilihat dari segi ruang dan waktu yang digunakan, maka pembelajaran 

online (e-learning) lebih fleksibel, kecuali apabila pembelajaran online (e-

learning) menggunakan aplikasi video streaming. Pembelajaran ini 

memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk melakukan pembelajaran 

dalam ruang yang berbeda tetapi tetap harus ada kesepakatan untuk 

menentukan waktunya. Sedangkan pembelajaran di kelas membutuhkan 

ruang dan waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.   

 Begitu pula, jika pelaksanaan pembelajaran dengan model online 

(e-learning) dilihat dari segi dana, maka pembelajaran online (e-learning) 

tidak membutuhkan ruang kelas yang memerlukan dana untuk 

membangunnya tetapi pelaksanaannya membutuhkan komputer serta 

jaringan internet dan tidak membutuhkan dana untuk kebutuhan 

transportasi antara mahasiswa dan dosen untuk menuju tempat 

pembelajaran tersebut. Sedangkan pembelajaran di kelas akan 

membutuhkan biaya yang cukup banyak dalam kegiatan pembelajaran 

misalnya ruang kelas, transportasi bahkan biaya indekost atau kontrakan 

bagi mahasiswa yang jauh dari tempat belajar. 

 

1. Kelebihan dan Kekurangan Media Online   

Secara umum baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran 



Peranan Media Online (E-Learning) Dalam Proses Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 

32 

 

daring dengan kelas online masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Di antara keduanya tidak ada yang lebih baik maupun lebih 

jelek. Dikarenakan sistem pembelajaran model baru diciptakan sebagai 

pelengkap sistem pembelajaran sebelumnya.  

Andri Anugrahana menjelaskan sistem pembelajaran media online 

mempunyai kelebihan sebagai berikut:16 

a. Lebih parktis dan santai, artinya, praktis karena dapat memberikan 

tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat.  

b. Lebih fleksibel bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Artinya 

pembelajaran daring menyebabkan waktu yang lebih fleksibel bagi wali 

yang bekerja di luar rumah dan bisa menyesuaikan waktu untuk 

mendampingi siswa belajar.  

c. Menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja artinya semua siswa 

dapat mengaksesnya dengan mudah, artinya dapat dilakukan dimana 

saja. Penyampaian informasi lebih cepat dan bisa menjangkau banyak 

siswa lewat wa group.  

d. Lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan 

terutama bila memakai google form. Artunya jika menggunakan google 

form, nilai bisa langsung diketahui sehingga siswa lebih tertarik dalam 

mengerjakan tugas. Selain itu siswa juga dimudahkan dalam 

mengerjakannya. Siswa tinggal memilih pilihan jawaban yang dianggap 

benar dengan meng-klik pilihan jawaban yang dimaksud.  

e. Siswa bisa dipantau dan didampingi oleh orang tua masing-masing.  

f. Guru dan siswa memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran 

daring. Peran orang tua dalam mendampingi siswa lebih banyak.  

 

Sedangkan kekurangan sistem pembelajaran media online adalah 

kurang maksimalnya keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa 

                                                 
16 Anugrahana, Andri, 2020. Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa 

Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar, PGSD Universitas Sanata Dharma Scholaria: 
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 10 No. 3, September 2020: 282-289 
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yang dimaksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan mahasiswa dalam 

mengikuti pembelajaran daring secara penuh dari awal pembelajaran 

sampai akhir pembelajaran.  

Namun dari hasil penelitian Sun et al. ditemukan bahwa hasil 

penelitian bahwa mahasiswa merasa lebih nyaman dalam mengemukakan 

gagasan dan pertanyaan dalam pembelajaran daring. Mengikuti 

pembelajaran dari rumah membuat mereka tidak merasakan tekanan 

psikologis dari teman sebaya yang biasa mereka alami ketika mengikuti 

pembelajaran tatap muka. Ketidakhadiran dosen secara langsung atau fisik 

juga menyebabkan mahasiswa merasa pembelajaran secara daring 

menghilangkan rasa cangung yang pada akhirnya membuat mahasiswa 

menjadi berani berekpresi dalam bertanya dan mengutarakan ide secara 

bebas.17 

Berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

media online(e-learning) memang mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Namun hal itu harus bisa disikapi dengan 

sikap yang arif dan bijaksana oleh para penggunanya. Mengingat pada saat 

ini adalah masa pandemi Covid-19, di samping harus menjaga kondisi 

kesehatan supaya tidak terpapar virus Covid-19, di sisi yang lain, 

pembelajaran harus terus belajar supaya peserta didik atau mahasiswa 

tidak ketinggalan mata pelajaran dan perkuliahan.  

Kelebihan yang dimiliki dalam pembelajaran secara online (e-

learning) antara lain adalah lebih parktis dan santai lebih fleksibel bisa 

dilakukan kapanpun dan dimanapun, menghemat waktu dan dapat 

dilakukan kapan saja, lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan 

nilai pengetahuan terutama bila memakai google form, dosen dan mahasiswa 

memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran daring. Di samping 

itu mahasiswa merasa lebih nyaman dalam mengemukakan gagasan dan 

                                                 
17  Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful 

eLearning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers 
and Education. https://doi.org/10.1016Zj.compedu.2006.11.007 
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pertanyaan dalam pembelajaran daring. Mengikuti pembelajaran dari 

rumah membuat mereka tidak merasakan tekanan psikologis dari teman 

sebaya yang biasa mereka alami ketika mengikuti pembelajaran tatap 

muka. Ketidakhadiran dosen secara langsung atau fisik juga menyebabkan 

mahasiswa merasa tidak canggung dalam mengutarakan gagasan. 

Ketiadaaan penghambat fisik serta batasan ruang dan waktu menyebabkan 

mahasiswa lebih nyaman dalam berkomunikas dan pembelajaran secara 

daring menghilangkan rasa cangung yang pada akhirnya membuat 

mahasiswa menjadi berani berekspresi dalam bertanya dan mengutarakan 

ide secara bebas, hemat biaya transportasi, hemat waktu dan tenaga, lebih 

santai dan terhindar dari bising, dapat diakses dengan mudah, biaya lebih 

terjangkau, waktu belajar fleksibel, wawasan yang luas, lebih parktis dan 

santai, lebih fleksibel bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, 

menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja, lebih praktis dan 

memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan terutama bila 

memakai google form. 

Sedangkan kelemahan yang ditimbulkan dengan dilakukannya 

pembelajaran secara online (e-learning) antara lain adalah kurang 

maksimalnya keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa yang 

dimaksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti 

pembelajaran daring secara penuh dari awal pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran.  

Menurut penulis, masih banyak lagi kelemahan belajar daring, 

antara lain wajib akses internet, penyampaian dan penerimaan materi tidak 

maksimal, keterbatasan dalam praktek dan tanya jawab, keterbatasan akses 

internet, berkurangnya interaksi dengan pengajar, pemahaman terhadap 

materi, minimnya pengawasan dalam belajar, kurang maksimalnya 

keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring secara penuh dari 

awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran.  

 

3. Efektivitas Media Pembelajaran Online (E-Learning)  
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Proses pembelajaran secara online (e-learning) yang dilakukan pada 

dunia pendidikan di masa Covid-19 ini, satu sisi banyak mengalami 

kendala dan pada sisi yang lain banyak manfaatnya. Salah satu hal yang 

perlu dipertanyakan adalah seberapa jauh efektivitas media pembelajaran 

online (e-learning) dalam dunia pendidikan  selama masa pandemi covid-

19 ini?  

Menurut pendapat pakar pendidikan Universitas Brawijaya (UB) 

Aulia Luqman Aziz yang disampaikan pada Hari Pendidikan Nasional 

2020 mengatakan bahwa profesi guru selamanya tidak akan tergantikan 

oleh teknologi, karena pembelajaran penuh secara daring, akhir-akhir ini 

banyak menimbulkan keluhan dari mahasiswa maupun orangtua. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran secara online (e-learning) ini tidak 

seefektif kegiatan pembelajaran konvensional (tatap muka langsung). 

Ketidakefektifan pembelajaran secara online (e-learning) ini disebabkan 

antara lain; ada beberapa materi yang harus dijelaskan secara langsung dan 

lebih lengkap, materi yang disampaikan secara online (e-learning) belum 

tentu bisa dipahami semua mahasiswa, dosen tidak dapat mengawasi 

secara langsung kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran 

dikarenakan lokasi mahasiswa dan dosen yang terpisah serta tidak ada 

jaminan bahwa mahasiswa sunguh-sungguh dalam mendengarkan ulasan 

dari dosen.  

Senada dengan Aulia Luqman Aziz, bahwa Szpunar, Moulton, & 

Schacter, (2013) melaporkan dalam penelitiannya bahwa mahasiswa 

menghayal lebih sering pada perkuliahan daring dibandingkan ketika 

kuliah tatap muka. Oleh karena itu disarankan pembelajaran daring 

sebaiknya diselenggarakan dalam waktu tidak lama mengingat mahasiswa 

sulit mempertahankan konsentrasinya apabila perkuliahan daring 

dilaksanakan lebih dari satu jam.18 

                                                 
18  Szpunar, K. K., Moulton, S. T., & Schacter, D. L. 2013. Mind wandering and education: From 

the classroom to online learning. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg. 2013. 
00495 
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Begitu pula penelitian (Sadikin, A., & Hakim, N., 2019) 

menunjukkan bahwa tidak sedikit mahasiwa yang kesulitan dalam 

memahami materi perkuliahan yang diberikan secara daring. Bahan ajar 

biasa disampaikan dalam bentuk bacaan yang tidak mudah dipahami 

secara menyeluruh oleh mahasiswa. Mereka berasumsi bahwa materi dan 

tugas tidak cukup karena perlu penjelasan secara langsung oleh dosen.19 

 

4. Peranan atau Fungsi Media Pembelajaran Online (E-Learning) Dalam 

Dunia Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 

Siahaan menguraikan bahwa terdapat tiga peranan atau fungsi e-

learning terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas (classroom instruction), 

yaitu sebagai suplemen yang sifatnya pilihan/opsional, pelengkap 

(komplemen), atau pengganti (substitusi).20 

 

a. Suplemen 

Pada masa pandemi Covid-19 seperti ini, di mana penyebaran  

Covid-19 di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia belum 

menunjukkan keadaan yang aman dari penularan virus Covid-19 dan 

aktivitas masyarakat juga dibatasi oleh pemerintah demi mencegah 

penyebaran virus, maka pemerintah melakukan segala cara agar 

penyebaran Covid-19 dapat segera diatasi serta tidak semakin banyak 

korban yang terkena akan virus Covid-19 tersebut. Karena virus Covid-19 

ini tergolong virus yang membahayakan dan dapat dengan mudah menular 

dari manusia satu ke manusia yang lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga 

keamanan masyarakat khususnya para mahasiswa dari kekhawatiran 

tertularnya virus Covid-19. 

Maka opsi yang arif dan bijaksana dalam menyelenggarakan proses 

                                                 
19  Sadikin, A., & Hakim, N., 2019, Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19 (Online 

Learning in the Middle of the Covid-19 Pandemic), Jurnal BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Biologi. Vol. 06, No. 02 (2020), Hal. 214 – 224 

20  Sudirman Siahaan, 2003,  “E-Learning (Pembelajaran Elektronik) Sebagai Salah Satu Alternatif 
Kegiatan Pembelajaran” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Jilid 9 Terbitan 42 Hal.303-321 
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pembelajaran adalah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

online (e-learning). Di satu sisi, proses pembelajaran masih dapat berjalan 

terus tanpa ada kendala yang berarti walaupun masih ada kekurangan dan 

kelebihannya dan pada sisi yang lain  mahasiswa dapat terlindungi dari 

penularan Covid-19.  

Peranan atau fungsi media online (e-learning) terhadap kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas (classroom instruction) dinamakan mempunyai 

peran atau fungsi sebagai supplemen (tambahan). Pelaksanaan 

pemeblajaran media online (e-learning) dinamakan sebagai suplemen karena 

mahasiswa mempunyai kebebasan untuk memilih ingin memanfaatkan 

materi pembelajaran elektronik (e-learning) atau tidak. Oleh sebab itu 

tidak ada keharusan atau kewajiban bagi mahasiswa untuk mengakses 

materi pembelajaran melalui media elektronik.   

Media pembelajaran online (e-learning) berperan sebagai supplemen 

(tambahan) dalam hal menjadikan wakil dosen yang mewakili sumber 

belajar yang penting di dunia pendidikan setelah kehadiran dosen dalam 

arti yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran atau fungsi dosen 

tidak bisa tergantikan oleh media apapun di dunia ini. Karena peran dosen 

dalam dunia pendidikan adalah bukan hanya sebagai seorang pengajar 

melainkan sebagai seorang pendidik. Kalau pengajar orientasinya lebih 

kepada transfer of knowledge (transfer ilmu pengetahuan). Tetapi sebagai 

pendidik lebih dari pengajar, ini berkenaan dengan bagaimana dosen 

memberikan bimbingan, membina, memberikan motivasi, jadi tidak hanya 

sekedar pentranfer ilmu pengetahuan saja. Dalam proses pembelajaran di 

kelas seorang dosen tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, 

tetapi juga harus menjiwai seluruh proses pembelajaran dengan nilai-nilai 

luhur seperti kejujuran, keterbukaan, saling menghargai, tanggung jawab, 

dan sebagainya. 

Walaupun pembelajaran berbasis online (e-learning) bersifat 

opsional, mahasiswa yang memanfaatkannya tentu akan memiliki 

tambahan pengetahuan atau wawasan. Dengan adanya pembelajaran 
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online (e-learning) mahasiswa akan menjadi lebih aktif dalam belajar dan 

dapat memanfaatkan kemampuan teknologi informasi untuk mengakses 

informasi yang dibutuhkan. Mahasiswa lebih menekankan kompetensi dan 

memiliki motivasi besar untuk belajar sehingga mahasiswa memiliki 

tuntutan lebih besar untuk mendapatkan bahan-bahan yang dapat mereka 

gunakan. 

 

 

b. Komplemen (Pelengkap) 

Lewis menguraikan bahwa pembelajaran secara online (e-learning) 

dikatakan berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap apabila materi 

pembelajaran elektronik atau pembelajaran secara online (e-learning) 

diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima 

peserta didik atau mahasiswa di dalam kelas.21 Pembelajaran secara online 

(e-learning) dapat berperan sebagai komplemen yang berarti bahwa materi 

pembelajaran elektronik/secara online (e-learning) diprogramkan untuk 

melengkapi materi pengayaan atau remedial. Maksudnya bahwa 

pembelajaran secara online (e-learning) sebagai komplemen atau pelengkap 

pembelajaran konvensional yaitu apabila ada mahasiswa yang mengalami 

kesulitan memahami materi pelajaran yang disajikan dosen secara tatap 

muka di kelas diberikan kesempatan untuk memanfaatkan materi 

pembelajaran elektronik. Tujuannya agar mahasiswa semakin lebih mudah 

memahami materi pelajaran yang disajikan dosen di kelas. 

Pembelajaran secara online (e-learning) apabila dilihat dari sudut 

pandang kemajuan teknologi informasi, maka implementasinya memang 

dirasa perlu untuk menunjang sistem pembelajaran. Namun sampai saat 

ini belum ada jawaban yang pasti untuk melaksanakan pembelajaran secara 

online (e-learning), karena masih banyak kekurangan dalam 

implementasinya baik dari mahasiswa, dosen, sumber daya manusia dan 

                                                 
21  Lewis, Catherine C. 2002. Lesson study: A Handbook of Teacher-Led Instructional Change. 

Philadelphia: Research for Better Schools. www.lessonresearch.net 
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infrastruktur yang ada.  

Kalau di lihat di lapangan, sampai saat ini belum menemukan 

model e-learning yang berfungsi sebagai subtitusi (pengganti) dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Karena memang belum ada regulasi yang jelas 

untuk implementasinya. Hal ini sangat berbeda dengan implementasi e-

learning di negara maju yang sudah menggunakan model suplemen 

(penambah), komplemen (pelengkap) dan juga pengganti (subtitusi), 

misalnya Universitas Michigan. 

Dalam pendidikan konvensional fungsi e-learning bukan mengganti, 

melainkan memperkuat model pembelajaran konvensional. Cisco (2001) 

menjelaskan filosofis e-learning sebagai berikut: 1) e-learning merupakan 

penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara online; 

2) e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai 

belajar secara konvensional (model belajar konvensional, kajian terhadap 

buku teks, CD-ROOM, dan pelatihan berbasis komputer) sehingga dapat 

menjawab tantangan globalisasi; 3) e-learning tidak menggantikan model 

belajar konvensional di dalam kelas, tapi memperkuat model belajar 

tersebut melalui pengayaan content dan pengembangan teknologi 

pendidikan; dan 4) kapasitas mahasiswa sangat bervariasi tergantung pada 

bentuk isi dan cara penyampaiannya. Makin baik keselarasan antar content 

dan alat penyampai dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas 

mahasiswa yang pada gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik.22 

 

c. Substitusi 

Peran atau fungsi pembelajaran dengan model berbasis online (e-

learning) dinamakan substitusi (pengganti), adalah jika e-Learning 

dilaksanakan sebagai pengganti kegiatan pembelajaran, misalnya dengan 

menggunakan model-model kegiatan pembelajaran yang ada. Bahkan di 

perguruan tinggi-perguruan tinggi di negara-negara yang sudah maju 

                                                 
22  Cisco, 2001, E-learning: Combines Communication, Education, Information, and Training. 

http://www.cisco.com/warp/public/10 /wwtraining/elearning 
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mereka memberikan beberapa alternatif model kegiatan 

pembelajaran/perkuliahan kepada para mahasiswanya. Hal ini mempunyai 

tujuan supaya mahasiswa dapat mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai 

dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari secara fleksibel.  

Peran atau fungsi pembelajaran dengan model berbasis online (e-

learning) dinamakan substitusi (pengganti), maksudnya adalah apabila ada 

mahasiswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang 

disajikan dosen secara tatap muka di kelas, maka diberikan kesempatan 

untuk memanfaatkan materi pembelajaran elektronik. Tujuannya agar 

mahasiswa semakin lebih mudah memahami materi pelajaran yang 

disajikan dosen di kelas. 

Media online (e-learning) seperti internet, intranet, satelit, tape 

audio/video, TV interaktif dan CD-ROM adalah sebahagian dari media 

elektronik yang digunakan dalam pembelajaran dengan model berbasis 

online (e-learning) dan boleh disampaikan secara synchronously (pada waktu 

yang sama) maupun asynchronously (pada waktu yang berbeda). Materi 

pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media online (e-

learning)ini mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. 

Dosen juga harus menyediakan kemudahan untuk discussion group dengan 

bantuan profesional dalam bidangnya. 

Akan tetapi di Indonesia model pembelajaran dengan model 

berbasis online (e-learning) belum diberlakukan secara resmi. Pemberlakuan 

pembelajaran secara online (e-learning) pada saat ini disebabkan adanya 

keadaan yang darurat yaitu adanya pandemi Covid-19. Walaupun 

pembelajaran secara online (e-learning) belum diperlakukan secara resmi, 

paling tidak sudah memberi kontribusi yang banyak kepada penyelenggara 

pendidikan dan peserta didik maupun mahasiswa di Indonesia. Hal ini bisa 

dikatakan bahwa pembelajaran secara online (e-learning) pada saat ini 

sudah berperan sebagai substitusi (pengganti) model pebelajaran 

konvensional (tatap muka) yang selama ini diberlakukan di Indonesia. 

Model pembelajaran secara online (e-learning) seperti pada saat ini 
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merupakan suatu hal yang tidak disengaja. Karena akan kekhawatiran 

dampak penularan Covid-19 yang masif di masyarakat maka, kehadiran 

pembelajaran secara online (e-learning) dapat berfungsi sebagai substitusi 

(pengganti) model pembelajaran secara konvensional (tatap muka) seperti 

yang berlaku selama ini. 

Pembelajaran secara online (e-learning) pada saat ini dengan tidak 

sengaja telah membuka cakrawala model pembelajaran di Indonesia. 

Karena pendidik, dosen, peserta didik maupun mahasiswa yang semula 

dapat dikatakan gaptek (gagap teknologi) dipaksa oleh situasi dan kondisi 

untuk melek teknologi baik di daerah yang sudah maju maupun di daerah 

yang masih ketinggalan kemajuan teknologinya. Dengan demikian secara 

tidak sadar dunia pendidikan sangat diuntungkan karena untuk 

kedepannaya, apabila suatu saat pembelajaran secara online (e-learning) 

diberlakukan, maka baik di daerah yang sudah maju maupun di daerah 

yang masih ketinggalan kemajuan teknologinya sudah siap untuk 

mengaplikasikannya. 

Maksudnya apabila ada mahasiswa yang mengalami kesulitan 

memahami materi pelajaran yang disajikan dosen secara tatap muka di 

kelas diberikan kesempatan untuk memanfaatkan materi pembelajaran 

elektronik. Tujuannya agar mahasiswa semakin lebih mudah memahami 

matakuliah yang disajikan dosen di kelas. Media seperti Internet, Intranet, 

satelit, tape audio/video, TV interaktif dan CD-ROM adalah sebagian dari 

media elektronik yang digunakan pengajaran boleh disampaikan secara 

synchronously (pada waktu yang sama) ataupun asynchronously (pada waktu 

yang berbeda). Materi pembelajaran yang disampaikan melalui media ini 

seperti teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Media ini juga harus 

menyediakan kemudahan untuk discussion group. 

 

PENUTUP 

Proses pembelajaran dengan menggunakan media online (e-learning) 

di Indonesia sebenarnya belum siap  untuk dilaksanakan. Hal ini 
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dikarenakan foktor pendukung belum siap, baik sarana prasarana, SDM 

dan pemangku kebijakan itu sendiri. Akan tetapi karena pandemi Covid-

19 melanda dan pembelajaran juga harus tetap berjalan, maka mau 

maupun tidak mau proses pembelajaran harus melalui media online (e-

learning). 
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PENDAHULUAN 

Kemajemukan dan keragaman agama dan budaya di Indonesia, 

secara sosiologis-antropologis, adalah realitas sosial yang niscaya. Agar 

modal sosial tersebut tidak kontraproduktif bagi penciptaan tatanan 

kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis di era kemajuan industri 

dan teknologi informasi, diperlukan upaya untuk menumbuh-

kembangkan kesadaran akan pluralitas agama yang dimilikinya, sehingga 

potensi positif yang terkandung dalam keragaman tersebut dapat 

teraktualisasi secara benar dan tepat. Hal yang paling penting adalah 

memberikan pemahaman yang mendalam, khususnya kepada generasi 

muda, tentang pentingnya mengedepankan toleransi dan kebersamaan 

dalam kondisi pluralitas tersebut. 

Pendidikan, terutama pendidikan agama, merupakan salah satu 

wahana yang paling tepat untuk membangun kesadaran akan pluralitas 

agama serta membentuk corak dan karakter keberagamaan yang inklusif, 

jauh dari ekstremitas dan anarkisme akibat perbedaan-perbedaan 

ideologis. Karena, sebagai proses alih nilai (transfer of value) dan alih 

pengetahuan (transfer of knowledge), pendidikan agama berperan dalam 

mentransmisikan pengetahuan agama dan nilai-nilai yang signifikan bagi 
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pengembangan watak anak didik tentang bagaimana bersikap terhadap 

realitas kehidupan yang secara keagamaan bersifat pluralistik tersebut, 

yang pada dasarnya bertumpu pada adanya keterbukaan dan prasangka 

baik pada kebenaran-kebenaran ‘luar’. Sehingga pada gilirannya keduanya 

berpadu membentuk sikap dan perilaku keagamaan yang kondusif dan 

produktif di tengah dinamika keragaman di negeri ini. 

Kaitan antara pendidikan dengan transformasi dan dinamika 

masyarakat, khususnya sikap  penghargaan atas kondisi kemajemukan 

agama di tanah air, kadang mengkhawatirkan. Bakhtiar Effendi 

memandang fenomena inklusif keagamaan, pada suatu waktu, 

menunjukkkan tahapan-tahapan yang menggembirakan. Namun pada saat 

lain, justru yang muncul adalah antagonisme teologis dan politis yang 

berkepanjangan.1 Mengapa keterkaitan antara pendidikan dan 

penghormatan atas inklusif agama tidak sekuat keterkaitan antara 

pendidikan dengan transformasi sosial? Jawabannya adalah bahwa 

pendidikan telah direduksi menjadi sekedar pengajaran. Realitas 

pendidikan lebih menonjolkan hal-hal yang bersifat kognitif, penguasaan 

terhadap subyek akademik, bukan pengembangan watak peserta didik 

tentang bagaimana bersikap terhadap realitas lingkungan yang secara 

keagamaan bersifat pluralistik. 

Prinsip dan sikap inklusif, yang seharusnya memberikan "angin 

segar" di tengah pluralitas agama dalam realitasnya diartikan oleh masing-

masing pihak dalam konteks yang berbeda, yang hanya "disadari" dan 

"dipahami" sebagai sebuah wacana tanpa dibarengi dengan wujud 

kongkrit dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Akibatnya, inklusivisme 

yang diharapkan berpotensi untuk mewujudkan dinamisasi hidup 

beragama, justru sebaliknya. Pluralitas agama di Indonesia, semakin rentan 

terhadap terjadinya konflik, baik yang sifatnya antar agama maupun antar 

golongan se-agama. Konflik agama yanng muncul antara lain, karena 

                                                 
1  Bakhtiar Effendi, Masyarakat Agama dan Pluralisme, Cet. I, (Yogyakarta: Galang press, 2001), 

h. 12 



Inklusivisme: Nilai Etik Pendidikan Agama di Masa Depan 

47 
 

masing-masing fihak secara emosional mengklaim dirinya paling benar 

(truth claim) yang kemudian melahirkan sikap untuk mendominasi dan  

menguasai golongan lain. 

 

WAJAH PENDIDIKAN DI ERA INDUSTRI 4.0 

Kehidupan manusia telah memasuki era revolusi industri dan telah 

mempengaruhi, secara fundamental, cara berpikir, bekerja, dan model 

komunikasi serta relasi antara satu dengan yang lain. Boleh dibilang bahwa 

dalam skala ruang lingkup dan komplekstitasnya telah terjadi pergerseran 

gaya hidup manusia dari sebelumnya akibat transformasi yang sedang dan 

selamanya akan berlangsung. Kemajuan bidang informasi komunikasi dan 

bioteknologi hingga teknik material mengalami percepatan luar biasa dan 

membawa perubahan radikal di semua dimensi kehidupan.2 

Kemajuan dan perubahan global ini menggiring kita untuk 

memasuki era baru di mana semua digerakkan melalui sistem komputerisasi 

dan digitalisasi. Kondisi di mana penggunaan mesin untuk meringankan 

pekerjaan manusia dan semua itu berlangsung dengan cepat tanpa 

terkendali. Perubahan yang begitu cepat itulah yang kini disebut revolusi 

industri 4.0 yang merupakan integrasi antara penggunaan komputer dengan 

fasilitas internet yang penggunanya sampai saat ini mencapai milyaran 

pengguna.3 

Intinya, hal yang ditimbulkan akibat revolusi industri yang ada saat 

sekarang ini adalah semakin minimnya penggunaan tenaga manusia karena 

semua aktivitasnya digantikan oleh mesin dan serba digitalisasi, 

pemanfaatan dunia internet yang tidak hanya digunakan untuk 

memudahkan akses membantu aktivitas manusia, namun juga digunakan 

sebagai ladang ekonomi yang menguntungkan, bahkan hasilnya melebihi 

                                                 
2  Joseph L. Bower & Clayton M. Christensen, Discruptive Technologies : Catching The Wave, 

Harvard Bussiness Review, h. 45-53 
3  Suharto, Paradigma Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0, dalam A. Rahman, Pendidikan 

Islam di Era Industri 4.0, (Jakarta: Komojoyo Press, 2019), h. 43-45. 
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hasil kerja nyata yang umum dilakukan orang pada umumnya. 

Dunia pendidikan pasca hadirnya fenomena inovasi disrupsi 

diprediksi akan masuk pada era digitalisasi sistem pendidikan. Kegiatan 

belajar-mengajar akan berubah total. Ruang kelas mengalami evolusi 

dengan pola pembelajaran digital yang memberikan pengalaman 

pembelajaran yang lebih kreatif, partisipatif, beragam dan menyeluruh 

dengan adanya teknologi baru yang telah menghapus batas geografi yang 

memicu munculnya cara-cara baru untuk dapat menghasilkan inovasi baru. 

Pendidikan masa depan di era industri menggambarkan berbagai 

cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber, baik secara fisik maupun 

tidak, ke dalam pembelajaran atau edukasi. Menurut Fisk, sebagaimana 

dikutip oleh Anealka Aziz Hussin, terdapat beberapa tren terkait 

pendidikan masa depan, di antaranya: 

Pertama, belajar dapat dilakukan kapan saja di mana saja. Bahkan siswa 
dapat belajar dalam kamarnya tanpa sosialisasi dengan orang lain. Kedua, 
belajar akan bersifat perseorangan untuk masing-masing siswa. Ketiga, siswa 
memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka ingin belajar. 
Keempat, siswa akan dihadapkan pada pembelajaran berbasis proyek yang 
lebih banyak. Kelima, siswa akan dihadapkan pada pembelajaran langsung 
melalui pengalaman lapangan seperti magang, proyek mentoring dan proyek 
kolaborasi. Terakhir, siswa akan lebih mandiri dalam pembelajaran mereka 
sendiri, sehingga memaksa para guru untuk mengambil peran baru sebagai 
fasilitator yang akan memandu siswa melalui proses belajar mereka.  

 

Hal terpenting dalam menghadapi pendidikan di era industri adalah 

dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Dimensi ini 

penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang 

berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan 

untuk menyusun struktur sosial yang memanfaatkan potensi budaya siswa 

yang beranekaragam. 

Keragaman, khususnya agama dan etnis, dalam lingkungan sekolah 

sejatinya dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan kearifan. Kondisi 

siswa yang ‘teralienasi’ dengan dunia maya (cyber) dan minimnya kesempatan 
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bersosialisasi dalam atmosfir kemanusiaan yang riil sangat rentan 

memunculkan sikap rigid, arogan dan eksklusif pada keberadaan orang lain 

di sekitarnya. Olehnya itu, DJ Skeel mengemukakan pentingnya pendidikan 

berbasis multukultural yang bermuara pada inklusivisme.4 Menurutnya, 

tujuan pendidikan berbasis multikultural adalah: 

a. Untuk memfungsikan peran sekolah dalam memandang keberadaan 

siswa yang beraneka ragam; 

b. Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif 

terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok keagamaan; 

c. Memberi ketahanan kepada siswa dengan cara mengajar mereka dalam 

mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; 

d. Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan 

lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai 

perbedaan kelompok 

 

PLURALITAS DAN PERSOALAN KELEMAHAN PENDIDIKAN 

AGAMA 

Haedar Nashir dalam bukunya Agama dan Krisis Kemanusiaan 

Modern menyebutkan bahwa konflik yang muncul di Indonesia, antara lain 

dipengaruhi oleh stratifikasi sosial, kepentingan ekonomi dan politik, faham 

atau penafsiran agama, mobilitas keagamaan, dakwah umat dan keyakinan 

agama. Dengan demikian faktor pemicu konflik, lebih disebabkan karena 

persoalan agama.5 Dan ironisnya seringkali agama dijadikan alat propaganda 

dan legitimasi terhadap persoalan ekonomi dan politik. Akibatnya, agama 

kehilangan fungsinya sebagai penjaga cinta kasih dan keselamatan di 

tengah-tengah sistem sosial yang haus kekayaan dan kekuasaan. Lewat 

pengajaran agama, orang dapat menaburkan bibit kebencian dan 

                                                 
4  Dorothy J. Skeel, Elementary Social Studies: Challenge for Tomorrow’s World (New York: 

Harcount Bree College, 1995), h. 204. 
5  Haedar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1997), h. 27. 
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menciptakan individu pemeluk agama tertentu masuk dalam bingkai 

sektarian untuk membenci pemeluk agama lain. 

Pluralitas agama di Indonesia merupakan persoalan krusial, yang 

harus diperhatikan. Kesadaran tentang adanya perbedaan antara satu 

dengan lainnya merupakan sikap yang perlu untuk ditanamkan dan 

dikembangkan dalam masyarakat, sehingga klaim right and wrong is my country 

tidak perlu terjadi yang berbuntut terjadinya konflik agama dan dapat 

berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Di sisi lain pluralitas 

berpotensi pula terhadap "rapuhnya" keimanan seseorang apabila tidak 

dibarengi dengan komitmen yang tinggi terhadap agamanya. Apabila 

inklusivisme merupakan realitas yang harus dihadapi, maka penting untuk 

memahaminya lebih lanjut. 

Pendidikan sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan 

individu dan masyarakat, merupakan salah satu media yang sangat efektif 

untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis di tengah pluralitas agama dan 

sekaligus dapat menjadi pemicu terhadap terjadinya konflik agama apabila 

pendidikan dilaksanakan melalui proses yang tidak tepat. Melalui 

pendidikan, manusia diperkenalkan tentang eksistensi diri, hubungannya 

dengan sesama, alam, dan Tuhannya. Sehingga idealnya, pendidikan (baca: 

Pendidikan agama Islam Islam) yang berlangsung selama ini, seharusnya 

dapat mengantisipasi dan mencari solusi terhadap terjadinya pertikaian, 

perselisihan, pembunuhan, dan lainnya, yang antara lain berakar dari 

persoalan agama. 

Namun demikian, kenyataan yang muncul selama saat ini benih-

benih konflik, bahkan konflik yang muncul apabila ditelusuri lebih lanjut 

cenderung disebabkan karena persoalan agama dan menjadikan agama 

sebagai alat yang ampuh untuk menyulut kerusuhan. Hal ini satu sisi 

merupakan indikasi "belum berhasilnya" Pendidikan Agama Islam (PAI) 

terutama di sekolah dalam menanamkan nilai-nilai etik keberagamaan 

sebagai rahmatan lil'alamin pada anak didik, yang salah satunya disebabkan 

operasionalisasi dari pendidikan yang hanya cenderung mengarah pada 
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bagaimana menanamkan doktrin-doktrin agama dengan hanya 

menggunakan pendekatan teologis-dogmatif. 

Memahami agama dengan hanya menggunakan pendekatan ini akan 

melahirkan sikap keberagamaan yang eksklusif, tidak ada dialog, parsial, 

saling menyalahkan, saling mengkafirkan, yang dapat membentuk 

pengkotak-kotakkan umat, tidak ada kerjasama dan tidak akan terjalin 

kerjasama, dan tidak terlihat adanya "kepedulian sosial. Sehingga yang 

sering ditonjolkan hanya perbedaannya — walaupun pada dasarnya masing-

masing agama mempunyai perbedaan, karakter, dan ciri khas yang berbeda-

beda, sebaliknya nilai toleransi, kebersamaan, tenggang rasa, selama ini 

kurang ditonjolkan. Pendidikan agama menjadi tersekat-sekat dalam 

wilayah yang sempit. 

Oleh karena itu, meskipun banyak lembaga pendidikan keagamaan 

dan sekolah-sekolah formal mengajarkan ilmu perbandingan agama dan 

pendidikan agama Islam (PAI), hal itu hanya sampai pada pemahaman 

kognitifnya masing-masing agama. Kurikulum sebagai sesuatu yang wajib 

dan tuntas untuk diajarkan A sampai Z nya. Pada soal inilah peserta didik 

dianggap cukup dengan mengetahui, misalnya, konsep ketuhanan masing-

masing agama yang cenderung eksklusif, konsep syariah dengan penekanan 

pada aspek ritual semata dengan klaim hitam-putihnya agama, dan halal 

haramnya sesuatu. Peserta didik tidak tahu bagaimana harus bersikap di luar 

disiplin formal akademik. Padahal, kehidupan mereka lebih banyak 

dibentuk dan dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan mereka sendiri yang 

secara teologis mempunyai watak-watak eksklusif, partikular dan 

primordial. Dalam kerangka ini, infrastruktur pendidikan yang ada secara 

teologis dan akademis tidak begitu relevan dengan penciptaan kesadaran 

peserta didik tentang inklusif itu. 

Merupakan keniscayaan untuk mewujudkan negara yang damai, jauh 

dari konflik-konflik yang bisa merugikan setiap warga negara, menjalankan 

agama yang penuh nilai-nilai universal kemanusiaan yang tasamuh, tawazun 

dan tawassuth, maka salah satu cara penting adalah mewujudkan kurikulum 
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pendidikan agama Islam, khususnya pada sekolah-sekolah umum, yang 

berisikan ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat sebagai 

perwujudan Islam yang rahmatan li al-alamin. 

Setiap umat beragama mestinya mengakui bahwa masyarakat terdiri 

atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-

sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama 

serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam 

menjalankan ibadahnya. Karena itu, kecurigaan tentang sifat Islam yang anti 

plural, sangatlah tidak beralasan dari sisi ideologis. Bila setiap Muslim 

memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam al-Qur'an, 

tidak perlu lagi terjadi ketegangan, permusuhan dan koflik terhadap agama-

agama lain selama mereka tidak saling memaksakan. 

Melihat peran pentingnya sikap inklusif untuk bisa mengakui dan 

menghormati perbedaan (pluralitas) dan sikap seperti ini ternyata memiliki 

landasan teologis dari Al-Qur'an dan kitab-kitab suci lain, maka teologi 

inklusif seperti ini sangat penting untuk ditekankan pada peserta didik 

melalui pendidikan agama. Sebab persoalan teologi sampai sekarang masih 

menimbulkan kebingungan di antara agama-agama. Soal teologi yang 

menimbulkan kebingungan adalah standar: bahwa agama Islam adalah 

agama yang paling sejati dari tuhan, sedangkan agama lain adalah hanya 

kontruksi manusia.  

 

INKLUSIVISME RELIGIUS SEBAGAI NILAI ETIK 

PENDIDIKAN AGAMA 

Mencermati pernyatan Alex R. Rodger, pendidikan agama Islam 

merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya dan berfungsi 

untuk membantu perkembangan pengertian yang dibutuhkan bagi orang-

orang yang berbeda iman, sekaligus juga untuk memperkuat ortodoksi 
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keimanan bagi mereka.6 Artinya pendidikan agama Islam adalah sebagai 

wahana untuk mengekplorasi sifat dasar keyakinan agama di dalam proses 

pendidikan dan secara khusus mempertanyakan adanya bagian dari 

pendidikan keimanan dalam masyarakat. Pendidikan agama Islam, dengan 

demikian, seharusnya mampu merefleksikan persoalan inklusif, dengan 

mentransmisikan nilai-nilai yang dapat menumbuhkan sikap toleran, 

terbuka dan kebebasan dalam diri generasi muda. 

Organisasi sekolah dan atmosfirnya harus mampu mewujudkan jalan 

menuju kehidupan secara personal dan sosial. Sekolah harus dapat 

mempraktekkan sesuatu yang telah diajarkanya. Dengan demikian, 

lingkungan sekolah tersebut dapat dijadikan percontohan oleh murid-murid 

untuk learning by doing. Di dalam sekolah, peserta didik seharusnya dapat 

mempelajari adanya kurikulum-kurikulum umum di dalam kelas-kelas 

heterogen. Hal ini diperlukan guna mendorong adanya persamaan ideal, 

membangun perasaan persamaan, dan memastikan adanya input dari 

peserta didik yang memiliki latar belakang berbeda.  

Sayangnya, pendidikan agama Islam –sebagai salah satu sub 

pendidikan nasional yang diajarkan dari tingkat TK sampai perguruan 

tinggi- tidak luput dari kritikan pedas dari berbagai pihak. Pendidikan agama 

Islam sarat muatan normatif dan historis empiris. Maka amat perlu 

mengkaji ulang dan mencermati “paradigma” dan “konsep” pemikiran 

pendidikan agama Islam yang ditawarkan oleh kurikulum, silabus dan 

literatur para pengajar di lapangan di era pluralitas ini. Lebih-lebih jika upaya 

tersebut dikaitkan dengan pencarian bibit-bibit atau akar-akar konflik dan 

kerusuhan sosial dalam masyarakat plural. Perlu diteliti bagaimana para 

pengelola lembaga dan praktisi pendidikan memahami isu-isu pluralitas 

agama dan memasukkannya dalam kurikulum serta silabus pembelajaran. 

Mengapa pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal tidak 

sepenuhnya berhasil menjamin terciptanya kehidupan yang lebih damai dan 

                                                 
6  Alex R. Rodger, Educational and Faith in Open Society (Britain: The Handle Press, 1982), 

h. 172. 
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toleran? Bahkan sebaliknya, pelajar-pelajar saat ini lebih rentan terpicu 

untuk melakukan kekerasan atas dasar doktrin agama yang mereka pahami. 

Program dialog antar-umat beragama yang selama ini dimotori oleh 

pemerintah tampak kurang melibatkan guru-guru agama dalam setiap 

proses dialog tersebut. Barangkali mereka dianggap tidak terlalu penting, 

tidak punya daya jual, terlalu rendah atau bukan levelnya untuk diajak duduk 

bersama berdialog dan mendiskusikan persoalan pluralitas agama, dianggap 

tidak punya massa umat yang banyak, dianggap tidak mempunyai peran 

strategis dalam mensosialisasikan ide-ide baru.  

Dialog antar-umat beragama secara terbatas hanya melibatkan tokoh-

tokoh elit organisasi keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap 

terpandang. Mulai dari tokoh-tokoh elit agama dari kalangan ulama, bikkhu, 

pendeta, pastor sampai tokoh-tokoh pemuda, wanita, pejabat, intelektual, 

mahasiswa dan begitu seterusnya. Namun, jarang sekali forum-forum dialog 

ini mengikutsertakan guru-guru agama. Mereka sebagai ujung tombak 

pendidikan agama Islam, dari TK sampai perguruan tinggi, nyaris tidak 

tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran 

keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antar-umat beragama selama 

puluhan tahun terakhir ini. 

Akibatnya, dalam mindset mereka pada umumnya, masih terpanggil 

untuk mengajarkan agama dengan materi, cara dan metode yang sama 

dengan asumsi dasar, keyakinan dan praduga mereka bahwa peserta didik, 

masyarakat dan umat di luar pagar sekolah seolah-olah hidup dalam 

komunitas yang homogen, dan bukannya heterogen secara keagamaan. Apa 

yang diajarkan di kelas seakan-akan tidak relevan dan bahkan kontra-

produktif dengan fenomena kecurigaan dan kebencian antar sesama 

penganut agama.  

Maka wajarlah jika sikap guru-guru agama (pendidik agama) dan juga 

peserta didik dalam menghadapi pluralitas dan komunitas penganut agama 

di luar mereka nyaris tidak memperlihatkan perubahan yang positif. Isu 

saling kafir-mengkafirkan antar kelompok pengikut agama, tuduhan tidak 
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selamat jika menganut agama selain yang ia anut, saling murtad-

memurtadkan, kebenaran orang lain sebagai ancaman dan sikap saling 

curiga masih sering dijumpai di dalam praktek pendidikan agama Islam 

manapun secara terang-terangan maupun secara halus.  

Sedikit atau banyak, ungkapan-ungkapan tersebut dapat menyentuh, 

melukai, menyakiti, menyinggung dan membangkitkan ‘emosi’ kelompok-

kelompok penganut agama dalam berhadapan dengan penganut agama lain. 

Pada gilirannya, kondisi psikologis tersebut berpengaruh signifikan pada 

mengerasnya dan tidak harmonisnya hubungan antar-pemeluk agama-

agama. Pada akhirnya emosi sosial dan kelompok keagamaan mudah disulut 

dan dibakar oleh provokator dan “orator” agama yang mempunyai 

kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terselubung. 

Adanya serentetan kerusuhan-kerusuhan yang berbau SARA di 

Indonesia, menunjukkan bahwa secara kolektif sebagian masyarakat 

sebenarnya tidak mau belajar tentang bagaimana hidup secara bersama 

secara rukun. Bahkan, dapat dikatakan, agen-agen sosialisasi utama seperti 

keluarga dan lembaga pendidikan, tampaknya tidak berhasil menanamkan 

sikap toleransi-inklusif dan tidak mampu mengajarkan untuk hidup 

bersama dalam masyarakat plural. Di sinilah letak pentingnya sebuah ikhtiar 

menanamkan nilai etik inklusivisme melalui pendidikan agama. Sehingga, 

masyarakat Indonesia akan mampu membuka visi pada cakrawala yang 

semakin luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan 

agama. Inilah nilai etik yang mendasari pola pendidikan masa depan dalam 

rangka penguatan nilai universal kemanusiaan untuk perdamaian, 

kemerdekaan, dan solidaritas.  

Berangkat dari kesadaran adanya fenomena bahwa "satu Tuhan, 

banyak agama" merupakan fakta dan realitas yang dihadapi manusia 

sekarang. Maka, manusia sekarang harus didorong menuju kesadaran 

bahwa inklusif memang sungguh-sungguh fitrah kehidupan manusia. 

Mendorong setiap orang untuk dapat menghargai "keanekaragaman" 

adalah sangat penting segera dilakukan, terutama sekali di negara Indonesia 
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yang pluralistik ini. Dampak krisis multi-dimensional yang melandanya, 

menyebabkan bangsa Indonesia menghadapi berbagai problem sosial. Salah 

satu problem besar dimana peran agama menjadi sangat dipertanyakan 

adalah konflik etnis, kultur dan religius, atau yang lebih dikenal dengan 

SARA. 

Kegagalan agama dalam memainkan perannya sebagai problem 

solver bagi persoalan SARA erat kaitanya dengan pengajaran agama secara 

ekslusif. Maka, agar bisa keluar dari kemelut yang mendera bangsa 

Indonesia terkait persoalan SARA, adalah sudah saatnya bagi bangsa 

Indonesia untuk memunculkan wajah pendidikan agama Islam yang inklusif 

dan humanis.  

Dalam rangka memberikan alternatif pencegahan terjadinya 

kekerasan dan konflik-konflik di masa datang, maka salah satu pendekatan 

yang dapat dikemukakan adalah reaktualisasi filosofi pendidikan agama, 

dalam arti pendidikan agama Islam bukan semata sebagai sarana meredakan 

konflik dan mencegahnya. Tetapi lebih dari itu, pendidikan agama Islam 

berupaya menanamkan akidah, nilai dan norma keagamaan yang bertujuan 

memberikan pemahaman dan pembentukan sikap positif dalam berintekasi 

dengan orang atau komunitas yang berlainan identitas agama dan budaya. 

Pada tataran teologis, dalam pendidikan agama perlu mengubah 

paradigma teologis yang pasif, tekstualis, dan eksklusif, menuju teologi yang 

saling menghormati, saling mengakui eksistensi, berfikir dan bersikap 

positif, serta saling memperkaya iman. Hal ini dengan tujuan untuk 

membangun interaksi umat beragama dan antarumat beragama yang tidak 

hanya berkoeksistensi secara harmonis dan damai, tetapi juga bersedia aktif 

dan pro-aktif kemanusiaan. 

Sebenarnya masyarakat Indonesia telah lama akrab dengan diktum 

Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayangnya, konsep ini telah mengalami 

pemelintiran makna dan bias interpretasi, terutama sepanjang pemerintahan 

Orde Baru. Kebijakan sosial-politik saat itu cenderung uni-formistik, 

sehingga tampaknya budaya milik kelompok dominan lah yang diajarkan 
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dan disalurkan oleh sekolah dari satu generasi kepada generasi lainya. 

Sekolah pada saat itu juga ditengarai hanya merefleksikan dan 

menggemakan stereotype dan prasangka antarkelompok yang sudah 

terbentuk dan beredar dalam masyarakat, tidak berusaha menetralisisir dan 

menghilangkanya. Bahkan, dalam pandangan Yayah Khisbiyah, ada indikasi 

bahwa sekolah ikut mengembangkan prasangka dan mengeskalasi 

ketegangan antar kelompok melalui perundang-undangan yang mengkotak-

kotakkan penyampaiaan pendidikan agama Islam, isi kurikulum yang 

etnosentris, dan dinamika relasi sosial antarsekolah yang segregatif.7 Bukan 

tak mungkin segregasi sekolah berdasarkan kepemelukan agama juga ikut 

memperuncing prasangka dan proses demonisasi antara satu kelompok 

dengan kelompok lainya, baik secara langsung maupun atau tidak langsung. 

 

MEMBANGUN INKLUSIVISME KEBERAGAMAAN DI 

SEKOLAH 

Pendidikan agama Islam pada dasarnya dapat merespon masalah-

masalah sosial yang berkembang dan menonjol pada setiap zaman. Pada 

masa lalu, umat beragama sering dilanda pertikaian internal karena 

perbedaan paham keagamaan. Meskipun ketegangan semacam itu masih 

sering muncul ke permukaan pada masa sekarang, namun intensitasnya 

sudah mengalami penurunan tajam. Tidak berlebih kiranya apabila 

dikatakan bahwa kedewasaan dan kecerdasan umat beragama dalam 

memandang persoalan-persoalan furu'iyah merupakan implikasi positif dari 

upaya pemerintah dalam pembinaan inklusivisme keberagamaan.  

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat 

majemuk atau pluralis. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari 

dua perspektif, yaitu: horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, 

kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa 

                                                 
7  Yayah Khisbiyah, Pendidikan yang Menghargai Pluralisme, dalam Membangun Masa 

Depan Anak-Anak Kita, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 53 
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daerah, geografis, pakaian, makanan, dan 'budayanya. Sementara, dalam 

perspektif vertikal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan 

tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial 

budaya.Pada satu sisi, kemajemukan masyarakat memberikan dampak 

positif. Namun, pada sisi lain, juga menimbulkan dampak negatif, karena 

faktor kemajemukan itulah justru terkadang sering menimbulkan konflik 

antar kelompok masyarakat. Pada akhirnya, konflik-konflik antar kelompok 

masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi 

dan ketidakharmonisan sosial (social disharmony). 

Memperhatikan pendidikan, khususnya pendidikan agama di 

sekolah-sekolah, kemampuan “merekam” pelajaran agama, keterampilan 

melakukan praktik ibadah, berdoa dan lain-lain, menjadi tolak ukur dalam 

evaluasi belajar. Artinya, keberhasilan seseorang dalam mata pelajaran 

agama dinilai berdasarkan kemampuan kognitif dan psikomotoriknya, 

sehingga tidak heran jika muncul masalah-masalah moral, sosial dan 

spiritual di kalangan peserta didik. Sebab pelajaran agama tidak mampu 

memberi tuntunan moral, ataupun memberi pegangan dalam memilih nilai 

dan norma untuk hidupnya. Pendidikan yang demikian itu hanya mampu 

menghasilkan manusia cerdas, makhluk intelektual yang “kering’ spiritual 

dan nilai moralnya. Peserta didik hanya mementingkan pencapaian nilai 

lulus bagi mata pelajaran agama, apalagi mata pelajaran ini merupakan mata 

pelajaran wajib yang sangat menentukan kenaikan kelas atau kelulusan pada 

evaluasi belajar tahap akhir. 

Kehadiran mata pelajaran agama justru mengaburkan arti beragama, 

arti iman sesungguhnya. Kelulusan di mata pelajaran agama sendiri tidak 

menjamin keberimanan seseorang, tidak menjamin moral seseorang baik, 

malah bisa menjadikan seseorang bersikap munafik atau memiliki norma 

ganda. Bahaya lain dari pendidikan agama Islam di sekolah adalah 

terbentuknya pengkotakan siswa dalam suatu sekolah menurut agamanya, 

alih-alih menumbuhkan rasa solidaritas dan persaudaraan. Dampak yang 

muncul selanjutnya adalah tumbuhnya fanatisme terhadap agama masing-
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masing sambil merendahkan agama lain, dan kecurigaan serta prasangka 

terhadap “yang berbeda”. Selain itu, nilai Bhineka Tunggal Ika sebagai 

prinsip pemersatu bangsa dalam kemajemukan, diganti dengan siapa kuat 

dia menang, siapa besar dia yang menentukan. Padahal dalam demokrasi, 

satu suara lemah dari yang paling kecil sekalipun harus memperoleh 

kesempatan untuk didengar dan dipertimbangkan oleh semua.  

Tempat belajar yang pertama seharusnnya adalah kelas pelajaran 

agama, yang mengajarkan untuk menerima dan mengasihi sesama manusia 

sebagai bukti menghargai karya Allah yang tertinggi. Dalam kelas, melalui 

pelajaran agama juga lah orang belajar mengenai hak dan tanggung jawab 

manusia terhadap Tuhan dan sesama makhluk, karena ke-salingtergantung-

an manusia. Juga di situlah individu belajar tentang kewajiban untuk 

melayani dan bukan mengeksploitasi atau memanipulasi untuk kepentingan 

sendiri, belajar untuk menghargai orang lain dan perbedaan masing-masing 

sebagai anugerah khusus dari Allah kepada setiap orang. Melalui pelajaran 

agama pula peserta didik semestinya dapat memahami posisi agama dan 

dirinya di tengah keragaman agama dan keyakinan, serta bagaimana ia 

melibatkan diri secara positif untuk bekerja sama menepis perbedaan dan 

mengangkat persamaan universal untuk membangun kehidupan yang lebih 

baik. 

Secara khusus dalam konteks pendidikan agama Islam di Indonesia, 

kelemahan sistemnya selama ini tampaknya terletak pada kurangnya 

penekanan pada nilai-nilai moral seperti kasih sayang, cinta, tolong-

menolong, toleransi, tenggang rasa, menghormati perbedaan pendapat dan 

kepercayaan keagamaan, dan sikap-sikap lain yang mampu menciptakan 

dan mendukung hubungan harmonis antara sesama manusia, meskipun 

berbeda etnik, agama, dan kebudayaan. Tanpa mengabaikan nilai-nilai 

teologis, seperti iman, tauhid, dan jihad, nilai-nilai moral yang dapat 

menciptakan hubungan harmonis ini perlu ditekankan melalui pendidikan 

agama Islam. 

Selain itu, paling tidak ada empat faktor penyebab kegagalan 
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pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan inklusivisme. Pertama, 

penekananya pada proses transfer ilmu agama ketimbang pada proses 

transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; kedua, 

sikap bahwa pendidikan agama tidak lebih dari sekedar sebagai "hiasan 

kurikulum" belaka, atau sebagai "pelengkap" yang dipandang sebelah mata; 

ketiga, kurangnya penekanan pada penanaman nilai-nilai moral yang 

mendukung kerukunan antaragama, seperti cinta, kasih sayang, 

persahabatan, suka menolong, suka damai dan toleransi; dan keempat, 

kurangnya perhatian untuk perhatikan untuk mempelajari agama-agama 

lain. 

Memperhatikan hal tersebut, nilai kemanusiaan (humanisme) harus 

lebih dikedepankan sebagai landasan pendidikan seluruh agama-agama. 

Ajaran teosentris dalam Islam, secara khusus, pada dasarnya merupakan 

sistem keyakinan bahwa Tuhan menginginkan kebaikan bagi makhluk-Nya, 

bukan untuk diri-Nya, memberi aturan untuk memenuhi kebutuhan  

manusia dan memang sesuai dengan fitrah manusia. 

Melihat realitas tersebut, bahkan ditambah dengan adanya banyak 

konflik, kekerasan, dan bahkan kekejaman yang dijalankan atas nama 

agama, sebagaimana tersebut di atas, seharusnya pendidikan agama mampu 

melakukan transformasi kehidupan beragama itu sendiri dengan melihat sisi 

ilahi dan sosial-budaya. Pendidikan agama harus mampu menanamkan cara 

hidup yang lebih baik dan santun kepada peserta didik. Sehingga sikap-sikap 

seperti saling menghormati, tulus, afirmatif dan toleran terhadap 

keanekaragaman agama dan budaya dapat tercapai di tengah-tengah 

masyarakat plural. 

Tujuan pokok pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif 

mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya 

memberikan pengajaran keahlian khusus (spesialisasi), tetapi juga 

pemberian pengetahuan, pertimbangan, kebijaksanaan dan kearifan kepada 



Inklusivisme: Nilai Etik Pendidikan Agama di Masa Depan 

61 
 

peserta didik. Untuk sampai pada titik ini. Pendidikan mesti diberikan 

dengan basis saling menghargai dan menghormati keberbagaian atau 

keragaman. 

Sebagai negara yang memiliki tingkat kemajemukan agama dan 

budaya yang tinggi, semestinya Indonesia menerapkan pendidikan agama 

Islam, dan pendidikan agama secara umum, yang berwawasan multikultural 

inklusivistik, sehingga output-nya adalah terbentuk peserta didik yang 

memiliki wawasan dan sikap multikultural dengan indikator berusaha 

melaksanakan nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan dan keadilam dalam 

hidup kesehariannya, atas dasar pandangan hidup yang berorientasi bahwa 

keragaman dalam aspek apapun merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak 

eksistensinya sehingga mesti diapresiasi secara arif dan positif. 

Dengan menyadari bahwa masyarakat Indonesia terdiri dan banyak 

suku dan beberapa agama, mengkonstruk bangunan pendidikan di era 

industri 4.0 akan datang mutlak diperlukan. Mengapa diperlukan? Oleh 

karena pendidikan mengemban tugas mulia, yaitu mewariskan nilai-nilai 

kebaikan dan kemanusiaan kepada generasi berikut, yang tentunya 

menghadapi tantangan dan problematika yang jauh lebih kompleks dari 

generasi kita apalagi yang sebelumnya. Teknologi cyber dan keterjajahan 

manusia di hadapan mesin akan berakibat pupusnya rasa kemanusiaan dan 

penghargaan kepada keragaman, diganti dengan determinisme dan 

positivisme sekuleristik yang menanggalkan jiwa manusia dari alam 

kehidupan yang sebenarnya. 

Suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu 

masyarakat dan memindahkanya kepada generasi berikutnya, 

menumbuhkan tata nilai, memupuk persahabatan antara peserta didik yang 

beraneka ragam suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling 

memahami, serta mengerjakan keterbukaan dan dialog. Bentuk pendidikan 

seperti inilah yang banyak ditawarkan oleh banyak ahli dalam rangka 

mengantisipasi konflik keagamaan dan menuju perdamaian, yang  kemudian 

dikenal dengan sebutan "pendidikan agama Islam berbasis inklusivisme" 
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atau pendidikan agama Islam  inklusif.  

 

PENUTUP 

Pendidikan, terutama pendidikan agama, sejatinya mengambil peran 

dalam membangun kesadaran akan pluralitas agama serta membentuk corak 

dan karakter keberagamaan yang inklusif, jauh dari ekstremitas dan 

anarkisme akibat perbedaan-perbedaan ideologis. Pendidikan masa depan, 

meski dipastikan akan mengantar manusia kepada kemajuan teknologi 

informasi dan kompetisi global di bidang terapan keilmuan, namun masih 

menyisakan persoalan-persoalan krusial terkait sisi kemanusiaan para siswa 

yang tergerus oleh kehidupan cyber. Hal yang paling krusial adalah 

hilangnya penghargaan kepada kemanusiaan, masuknya informasi-

informasi online yang memuat agitasi pada kebencian dan anti 

kemajemukan. 

Masyarakat beragama tidak lepas dari aspek-aspek keragaman, dan 

selamanya tidak mungkin diseragamkan dan disatukan. Pendidikan agama 

yang tidak berbenah diri untuk menghadapi globalisasi informasi akan 

rentan menciptakan pemahaman agama dan karakter siswa yang intoleran, 

eksklusif dan sulit menerima kebenaran yang diyakini agama atau kelompok 

lain. 

Sebagai proses alih nilai (transfer of value) dan alih pengetahuan 

(transfer of knowledge), pendidikan agama dengan basis nilai etik 

inklusivisme sangat berperan dalam mentransmisikan pengetahuan agama 

dan nilai-nilai yang signifikan bagi pengembangan watak anak didik tentang 

bagaimana bersikap terhadap realitas kehidupan yang secara keagamaan 

bersifat pluralistik tersebut, yang pada dasarnya bertumpu pada adanya 

keterbukaan dan prasangka baik pada  kebenaran-kebenaran ‘luar’. Sehingga 

pada gilirannya keduanya berpadu membentuk sikap dan perilaku 

keagamaan yang kondusif dan produktif di tengah dinamika keragaman di 

negeri ini. 
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PENDAHULUAN 

Islam adalah agama dakwah dan tuntunan dalam kehidupan 

mansuia di bumi ini, dan pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai 

kepribadian hidup seseorang serta manjadi bagian dari pribadinya kelak. 

Agar agama dihayati benar dan digunakan sebagai pedoman hidup 

manusia, maka agama harus menjadi unsur-unsur dalam kepribadiannya. 

Hal utama dalam Islam adalah “penguatan’ anak didik dalam 

keluarga terhadap tiga hal: pertama, memberi makanan yang halal. Kedua, 

memberi bekal pendidikan agama, dan ketiga memberi bekal pengetahuan 

dan keterampilan sebagai makhluk hidup karena dalam kehidupan ini, 

agama menjadi sebuah pedoman dan katalisator yang harus sejalan dengan 

perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi.  

Wujud pertanggungjawaban dari setiap orangtua untuk mendidik 

anak-anaknya agar menjadi insan yang saleh, berilmu dan bertaqwa, karena 

itu penanaman jiwa taqwa haruslah dimulai sejak anak lahir, sebagaimana 

yang telah diajarkan oleh agama Islam, bahwa anak yang lahir harus 

diadzankan supaya pengalaman pertama yang diterimanya adalah kalimat 

suci, yang nantinya akan membawa kepada taqwa. Orangtua perlu 
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memberikan bimbingan dan arahan-arahan kepada anak-anaknya dengan 

memberikan contoh yang baik serta keteladanan, seperti melakukan shalat 

jamaah, maka anak berada di belakang orangtua sebagai makmum dan 

mengikuti semua gerakan dalam shalat. 

Islam mengajarkan bahwa setiap anak didik yang baru lahir dalam 

keadaan suci, maka orangtuanyalah yang bertanggung jawab dalam 

membentuk watak anak tersebut, bahkan mental dan psikologi anak akan 

terbentuk sebagaimana  pembinaan keagamaan orangrtua yang 

ditanamkan di dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi 

Muhammad Saw: 

 : َما ِمنْ َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

َسانِِه َكَما تُْنتَجُ  َرانِِه أَْو يُـَمِجِّ دَانِِه أَْو يُنَِصِّ ْلبَِهيَمةُ ا َمْولُوٍد إَِّلَّ يُولَدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ فَأَبََواهُ يَُهِوِّ

 )رواهالبخارى ومسلم.(بَـِهيَمةً َجْمعَاَء َهْل تُِحسُّوَن فِيَها ِمْن َجْدَعاء

Artinya: 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah Saw. pernah bersabda  “Setiap 
anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (keimanan terhadap tauhid tidak 
mempersekutukan Allah) tetapi orangtuanyalah menjadikan dia seorang Yahudi 
atau Nasrani atau Majusi sebagaimana seekor hewan melahirkan seekor hewan yang 
sempurna. Apakah kau melihat ada cacatnya?.(H.R. Bukhari dan Muslim)1 

 

Hadis ini memberikan isyarat bahwa keluarga sebagai lingkungan 

awal pertumbuhan anak, yang harus diisi dengan hal-hal yang positif, 

sehingga dapat menjadi permulaan yang bgaik bagi pertumbuhannya. 

Orangtua berkewajiban membimbing, memberikan petunjuk dan 

menciptakan suasana serta sarana dan prasarana yang baik bagi 

perkembangan watak dan bakat anak-anaknya, yang bersifat positif dan 

berusaha memberikan latihan-latihan dan nasehat-nasehat bagi anaknya, 

untuk dapat menjauhkan sifat dan naluri-nalurinya yang kurang baik atau 

                                                 
1  Al-Imam Abu Muhammad bin Ismail bin al-Mugirah bin bardizbah, t.th. Al-Bukhari, Matan 

Bukhary bi Hasyiyah al-Sindy, (Juz IV; Maktaba Wa Mathba’ah Sulaiman Mar’iy, Singapura. 
T.th) h. 144 
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pengaruh-pengaruh lingkungan yang buruk.  

Tisna Amidjaja, menjelaskan tentang nilai-nilai agama bahwa : 

Penanaman nilai-nilai agama dengan sendi utamanya adalah tauhid, yang 
harus diletakkan sebagai pondasi jiwa anak, meng-Esakan Allah berarti 
menempatkan harapan pertama serta terakhir hanya kepada Allah. Yang 
akan membentuk rasa percaya diri sendiri, dan unsur yang sangat penting 
dalam mengayuh realita kehidupan.2 
 

Di samping harus mengenal watak putra-putrinya, dan lingkungan 

tempat pergaulannya, orangtua diwajibkan menanamkan jiwa tauhid 

itu.Untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi anak, di dalam 

AlquranAllah swt.telah banyak menjelaskan tentang kewajiban yang harus 

ditunaikan, baik terhadap anak maupun terhadap orangtua, antara lain 

dalam Alquran surah Luqman (31) ayat 17 yang berbunyi: 

ٰى  َ ل ْر عَ اْصبِ ِر َو كَ نْ ُم لْ ِن ا هَ عَ انْ وِف َو ُر عْ َم لْ ا ِ ْر ب ُم أْ َ َو ة ََل ِم الصَّ َقِ يَّ أ نَ ُ ا ب َ ي

ورِ  ُُم ِم اْْل ْز ْن عَ َك ِم لِ َٰ َك ۖ إِنَّ ذ ََصابَ ا أ  َم

Terjemahnya: 

‘Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa 
yang menimpa kamu.Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah)’. 

 

Hisbullah menekankan bahwa kekhawatiran terhadap anak-anak, 

harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata, yang berupa pengarahan 

dengan landasan ajaran Islam karena anak dan keturunan harus diarahkan 

oleh orangtuanya menuju kesadaran beragama dan contoh teladan yang 

baik dari kedua orangtuanya.3 

Penanaman nilai-nilai agama yang diberikan kepada anak sejak 

kecil, yang ditujukan pemahaman hukum-hukum, syariat-syariat, serta 

                                                 
2  Tisna Amidjaja. Iman, Ilmu dan Amal (Cety.III; Rajawali Press, Jakarta. 1992) h. 22 
3  M.K. Hisbullah. Khutbah Pilihan, Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Putra 

Putrinya (Cet III. Pustaka Amin, Jakarta. 1982) h. 21 
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kewajiban dan norma-norma yang harus diindah-kan.Karena pemahaman 

agama yang diberikan kepada anak, haruslah memberikan nilai-nilai yang 

dapat dimiliki dan diamal-kan oleh anak-anak, agar semua perbuatannya 

mempunyai nilai-nilai agama atau norma-norma agama. Berdasarkan di 

atas maka substansi masalah yaitu bagaimana menanamkan nilai 

keagamaan dalam interaksi sosial pasca pandemik Covid-19. 

 

NILAI-NILAI AGAMA 

1. Pengertian Agama 

Abuddin Nata, Kata agama berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu 

dari kata “a” dan “gama”. “A” artinya tidak dan “gama” artinya kacau atau 

kocar-kacir.4 Dengan demikian agama berarti tidak kacau, tidak kocar-

kacir (teratur). Pengertian yang serupa ini mungkin dapat diterima karena 

dilihat dari sudut peran yang harus dimainkan oleh agama, agar setiap 

orang yang berpegang dengannya dapat  memperoleh  ketenteraman,  

kedamaian dan jauh dari kehancuran. 

Sidi Gazabla, menjelaskan bahwa kata agama dalam bahasa 

Indonesia umumnya dianggap ekuuivalen dengan kata asing, religi atau 

religere yang berarti mengikat.5 Pengertian asalnya, ikatan manusia dengan 

sesuatu tenaga (yang dimaksud dengan tenaga di sini ialah tenaga yang 

gaib). 

Adapun agama menurut istilah yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli sebagai berikut: 

Jacgues P. Thiroux, berpendapat bahwa: 

Religion koming from the Latin re, which means “back” of “again” and 
“ligare”which means “to bind”, it also comes from religion, which in Latin 
refers to the between humans and the Gols”.6 

                                                 
4 Abuddin Nata, Alquran dan Hadis, Cet.II; PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994) h.4 
5 Sidi Gazalba, 1999. Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan (Cet. II; Pustaka Antara, Jakarta. 

1999) h. 17 
6  Jacgues P. Thiroux, Philosophy Theory and PracticeCollior Macmillan Publishers, New York. 

1985) h. 300 
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Agama berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata re yang 

berarti kembali atau lagi, dan ligere yang berarti untuk mengikat. Juga dari 

bahasa Latin dari kata religion yang artinya perjanjian antara manusia 

dengan Tuhannya. 

Selanjutnya Nasaruddin Razak, agama ialah: 

Kepercayaan adanya kekuatan kodrat yang Maha mengatasi, menguasai, 
menciptakan dan menguasai alam semesta dan telah menganugerahkan 
kepada manusia watak rohani, supaya manusia dapat hidup terus setelah 
mati tubuhnya.7 
 

Selanjutnya di dalam Alquran kata “dien” dipergunakan baik untuk 

Islam maupun agama lain, termasuk juga kepercayaan terhadap berhala 

seperti yang dianut masyarakat Hijaz pada awal risalah dan Nubuwwah 

Muhammad Saw. Beberapa ayat Alquran berikut ini menunjukkan kepada 

pemahaman seperti itu. QS. as-Shaf (61) ayat 9 Allah Swt.berfirman: 

هِ  ِِّ ل يِن كُ ِِّ لَى الد ُ عَ ه َر ِه ُظْ ي ِ لِ قِّ َح لْ يِن ا ِد ٰى َو دَ هُ لْ ا ِ هُ ب َ ول سُ َل َر سَ َْر ي أ ِذ َّ ل َو ا هُ

ونَ  كُ ِر شْ ُم لْ هَ ا ِر ْو كَ َ ل  َو

Terjemahnya: 

‘Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar 
agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik 
membenci’. 

 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kata dien dapat juga digunakan 

untuk semua agama. Ini memperlihatkan bahwa sebelum Alquran 

diturunkan, keadaan masyarakat sudah terbiasa dengan istilah dien. 

Dengan pengertian tersebut ditegaskan bahwa agama ditujukan 

bagi manusia, karena manusialah yang dianugerahi akal. Akal yang murni 

dan belum dipengaruhi oleh suatu paham akan mudah menerima 

peraturan-peraturan Tuhan, yang menentukan manusia ke arah kedamaian 

dan kesejahteraan hidup, serta membimbing manusia ke arah keselamatan 

                                                 
7  Nasaruddin Razak, 1982.Dienul Islam.Cet. V; PT. Al-Ma’arif, Bandung. 1982) h. 60 
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dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dalam beragama 

berarti harus tunduk dan patuh melaksanakan perintah-perintah agama 

yang telah diikat oleh undang-undang tersebut, dipatuhi dan dilaksanakan, 

berarti telah mentaati perintah agama. Pola pikir ini sederhana, namun 

penuh makna bahwa konsekuensi meyakini sebuah agama, misalnya Islam, 

maka harus total (kaffah). 

 

2. Agama Merupakan Kebutuhan Manusia 

Untuk mengetahui kebutuhan manusia terhadap agama, maka 

dapat dilihat dari segi kebutuhan fitrah manusia kemudian 

menghubungkannya dengan apa yang diberikan agama bagi pemenuhan 

tersebut. Manusia secara umum mempunyai dua kebutuhan, yaitu Pertama 

kebutuhan spiritual dan kedua kebutuhan material.  

Agama dapat berperan sebagai katalisator terhadap semua 

perbuatan sosial seseorang atau dengan kata lain agama menjadi filter 

terhadap perbuatan baik dan burtuk seseorang. Perkembangan/ 

pembentukan kepribadian anak tidaklah terjadi dengan begitu saja, 

melainkan merupakan perpaduan (interaksi) antara faktor-faktor 

konstitusi biologi, psiko-edukatif, psiko-sosial dan spiritual. Anak akan 

tumbuh dan berkembang dengan baik bilamana diasuh dan dibesarkan 

dalam lingkungan keluarga yang sehat dan bahagia.8 

Kemudian manusia yang bersifat fisik, tumbuh secara alami, tidak 

dipelajari dan tidak dpengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan  apapun.  

Peranan  agama  di sini  mengarahkan dan menunjukkan makanan, 

minuman dan kebutuhan materi apa saja yang baik dan boleh digunakan, 

dan bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya agar dapat 

membawa kemaslahatan bagi yang bersangkutan. Dengan bimbingan 

agama, maka keadaan manusia akan bermartabat, terhormat dan tidak 

                                                 
8  Muslimin, A. A. (2016). Pendidikan Berbasis Agama Islam Sebagai Katalisator Di 

Lingkungan Sosial Perkotaan. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 4(2) 
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jatuh ke dalam kehidupan hewani. Kebutuhan manusia terhadap agama, 

dalam arti kebutuhan adanya Tuhan dan peraturan-peraturan yang berasal 

dari-Nya, dapat dilihat dari dua sifat dasar yang dimiliki manusia, yaitu 

keadaan psikologis dan sosiologisnya. 

Secara psikologis manusia memiliki perasaan akan adanya sesuatu 

yang menguasai alam dan dirinya, yaitu sesuatu yang mengatur dan 

menyusun peredaran alam ini. Dia menjadikan segala sesuatu dan 

memeliharanya serta berkuasa atas segala sesuatu. 

Abuddin Nata sangat menekankan bahwa agama sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Agama mengarahkan, 

membimbing dan menunjukkan kepada manusia tentang sumber yang 

dapat dijadikan pegangan dalam menghadapi segala problema kehidupan, 

dan sesuatu yang diperoleh dari sikap beragama akan mencerminkan 

kepribadian seseorang dalam realitas kehidupan sosialnya. 

Terlihat bahwa jika ditinjau dari aspek sosiologis, manusia sebagai 

makhluk sosial, mutlak memerlukan agama. Kehidupan sosial yang tidak 

diatur oleh agama, akan melahirkan kekacauan, dan menyeret manusia 

kepada   kehidupan yang mirip dengan binatang yang tidak mengenal nilai-

nilai kesopanan dan budi pekerti/jahiliah. 

Dampak negatif dari kurangnya perhatian orangtua terhadap 

pendidikan agama pada anak, yaitu akan bertabiat buruk yang berimplikasi 

dengan rendahnya moral anak dalam berinteraksi dengan orang-orang 

sekitarnya. Efek implikasi lainnya mengarah kepada perilaku anak yang 

menyimpang, dan bila demikian parahnya tidak mustahil anak akan banyak 

terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang jauh dari nilai religius, lembah 

kemaksiatan (free sex), penyalahgunaan obat-obatan terlarang NAZA 

(Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya) dan kehidupannya akan tidak 

teratur.  

Penelitian Dadang Hawari membuktikan,9 penyalahgunaan NAZA 

                                                 
9 Dadang, Hawari. Al-Qur’an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Yogyakarta: Dana 

Bhakti Prima Yasa, 1997, h.53 
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menimbulkan dampak antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, 

menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan 

mana yang baik dan buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, 

merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi 

kecelakan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik 

kuantitatif maupun kualitatif. 

 

RUMAH TANGGA 

1. Pengertian Rumah Tangga 

Rumah tangga adalah suatu unit terkecil atau lingkungan 

masyarakat yang paling kecil dari suatu negara, tiada masyarakat yang 

paling kecil dari suatu Negara, tiada masyarakat jika tiada rumah tangga. 

Baik buruknya suatu masyarakat besar tergantung kepada baik buruknya 

masyarakat kecil atau lingkungan rumah tangga, bahkan maju mundurnya 

suatu masyarakat besar (Negara) pun tergantung kepada maju mundurnya 

rumah tangga itu.  

Sehubungan dengan itu pula Nasharuddin Thaha, menjelaskan 

bahwa: 

Telah diikuti oleh ahli-ahli ilmu masyarakat bahwa pengaruh rumah tangga 
dalam penyusunan rumah tangga dan negara adalah amat penting.Rumah 
tangga sebagai negara adalah seumpama bibit bagi pohon. Dari bibit yang 
sehat unggul tumbuhlah pohon yang rimbun dan berbuah lebat.10 
 

Jika kita berbicara tentang cita-cita rakyat Indonesia yaitu 

membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari 

ketakutan dan kelaparan, tiada kekacauan yang menggelisahkan dan 

gangguan yang menggoncangkan, maka yang perlu diselamatkan pertama-

tama ialah unit terkecil yaitu rumah tangga. 

Jadi rumah tangga merupakan titik tolak dari segalanya. Rumah 

tangga yang sehat dan teratur akan melahirkan keluarga dan masyarakat 

                                                 
10  Nasharuddin Thaha. Pedoman Perkawinan Dalam Islam. (Bulan Bintang. Jakarta. 1987) h. 5 
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yang sehat dan teratur pula. Bagi anak-anak kebahagiaan masa depan, 

sengsara atau menderita tergantung keadaan rumah tangga. Dari rumah 

tangga yang aman dan damai akan lahir anak-anak yang sehat dan riang 

gembira, kasih sayang kepada sesama manusia, penuh harapan untuk hari 

depan, tetapi dari rumah tangga yang kacau dan berantakan akan lahir 

anak-anak yang tidak terurus dan terdidik, nakal, tidak mengenal rasa kasih 

sayang, tidak menghargai sesama manusia, tidak berbudi pekerti dan hari 

depan tidak tentu, gelap dan suram. 

Keluarga mempunyai tanggung jawab yang tiada taranya di dalam 

mendidik dan membina anak-anaknya, membina masyarakat dan 

membina bangsa, dan terutama dalam menjaga kedamaian dan 

keharmonisan di rumah tangga. Jelaslah bahwa rumah  tangga  atau  

keluarga itu adalah lingkungan masyarakat, yang terkecil tempat membina 

dan menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang mesra serta membina 

dan mendidik keturunan yang berakhlak mulia. 

 

2. Sebagai Lembaga Pendidikan Anak  

Dalam masyarakat sudah maju maupun masyarakat yang baru 

berkembang, maka peranan orangtua terutama kaum ibu terhadap hari 

depan anak-anaknya sangat ditentukan. Ibu sosok yang pertama yang 

memberikan pengalaman pertama bagi anaknya, apakah pengalaman itu 

menyenangkan atau menyedihkan. Setiap pengalaman yang dilalui si anak 

baik yang dilihat, didengar maupun yang dirasakan pada saat-saat pertama 

dari umurnya merupakan unsur yang sangat penting dalam pembinaan 

pribadinya.  

Jika pengalaman itu menyenangkan dan baik, maka unsur positiflah 

yang akan mengisi kebutuhan anak itu, tetapi sebaliknya, jika pengalaman 

yang menyedihkan dan menyusahkan yang dirasakannya semasa kecilnya, 

maka unsur negatiflah yang akan mengisi kebutuhan pribadinya sebagai 

yang mewarnai kehidupannya. Jadi dalam hal ini keluarga mempunyai 

perananyang tidak terbatas di dalam memelihara dan mendidik anak-
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anaknya. 

H. Djudju Sudjana dalam Jalaluddin Rahmat, telah menguraikan 

bahwa keluarga mempunyai peranan  sebagai pendidik  dan merupakan  

hal penting  dalam satuan pendidikan kehidupan keluarga (family life 

education). Satuan pendidikan ini meliputi pembinaan hubungan dalam 

keluarga, pemeliharaan dan kesehatan anak, pengelolaan sumber-sumber, 

pendidikan anak dalam keluarga, sosialisasi anak dan hubungan antara 

keluarga dengan masyarakat.11 

Setiap manusia yang lahir ke dunia, sebelum bergaul dengan dunia 

luar atau lingkungan masyarakat, maka terlebih dahulu bergaul dengan 

lingkungan keluarganya itu sendiri. Interaksi yang terbangun dalam 

pergaulan anak sehari-hari dengan keluarganya ini akan memberi pengaruh 

dalam bentuk karakter, watak dan sikap serta kepribadian anak itu sendiri. 

Pendidikan yang pertama diberikan anak oleh orangtua sangat 

menentukan sekali terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

kepribadian seorang anak, karena kedua orangtua dalam rumah tangga itu 

berfungsi sebagai guru yang pertama bagi anak-anaknya. 

Mendidik anak itu berarti membimbing anak ke arah kedewasaan, 

dan tanda kedewasaan itu ditandai dengan adanya rasa tanggung jawab, 

sikap mental yang kuat dan matang, mempunyai peradaban yang baik 

berjiwa kreatif dan produktif. Sehingga mereka mampu mengembangkan 

dan menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan dengan tidak 

merasa ada yang dirugikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

 

3. Sebagai Sumber kebahagiaan 

Rumah tangga di samping sebagai organisasi tempat berlangsung-

nya berbagai macam kegiatan keluarga, juga rumah tangga berfungsi 

sebagai sumber kebahagiaan dalam keluarga. Dari rumah tanggalah 

lahirnya generasi keturunan umat manusia yang akan menjadi 

                                                 
11 Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja.1993.Keluarga Muslim Dalam Masyarakat 

Modern.PT. Remaja Rosdakarya.Bandung. 1993) h. 23 
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penyambung atau pewaris orangtua untuk menentukan dan mengisi suatu 

kehidupan masyarakat baru di kemudian hari yang akan melanjutkan 

pembangunan bangsa dan negara. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.dalam surah an-Nisaa’ ayat 

1 yang ber-bunyi: 

َق  َ ل َخ َةٍ َو د اِح ٍس َو فْ ْن نَ مْ  ِم كُ قَ لَ ي َخ ِذ مُ الَّ كُ بَّ ُوا َر َّق ا النَّاُس ات هَ َيُّ ا أ َ ي

ي  ِذ َّ َ ال ُوا َّللاَّ َّق ات اًء ۚ َو سَ نِ ا َو يًر ثِ اًَّل كَ َج ا ِر َم هُ نْ بَثَّ ِم ا َو هَ َج ْو ا َز هَ نْ ِم

ا ً يب قِ ْم َر كُ يْ َ ل اَن عَ َ كَ امَ ۚ إِنَّ َّللاَّ َح َْر اْْل ِه َو ِ ُوَن ب ل اَء َسَ  ت

Terjemahnya : 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari 

pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak.dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 

 

Selain itu, Allah swt. menyebutkan pula dalam Alquran seperti 

dalam surah al-Hujuraat ayat 13 yang berbunyi: 

ا  عُوبً ْم شُ اكُ نَ لْ عَ َج َٰى َو ث ُنْ أ ٍر َو كَ ْن ذَ ْم ِم اكُ نَ قْ َ ل ا َخ نَّ ِ ا النَّ اُس إ هَ َيُّ ا أ َ ي

يرٌ  بِ يمٌ َخ لِ َ عَ ْم ۚ إِنَّ َّللاَّ اكُ قَ ْ َت أ  ِ دَ َّللاَّ نْ ْم ِع كُ َم َر َكْ نَّ أ ُوا ۚ إِ ف اَر َعَ ت َل لِ ائِ َ ب َ ق  َو

Terjemahnya: 

‘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 di antara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal’. 

 

Dalam pengembangan keturunan manusia tersebut semuanya lahir 

dari suatu rumah tangga yang disebut keluarga. Oleh karena itu, rumah 
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tangga ini berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan keturunan, 

tempat mempersiapkan lahirnya generasi penerus yang akan mewarisi dan 

melanjutkan kehidupan orangtuanya sebagai anggota masyarakat dalam 

mengisi pembangunan bangsa dan negara, demikian seterusnya sampai 

dunia ini mengakhiri peranannya. 

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa hal yang seperti ini 

sudah merupakan Sunnatullah yang berlaku bagi kehidupan manusia di 

dunia bahwa kelahiran satu generasi turunan manusia itu adalah sebagai 

pengganti terhadap generasi yang hidup sebelumnya. Kehidupan suatu 

generasi terdahulu sudah menjadi syarat mutlak untuk diganti oleh 

generasi berikutnya sebagai generasi pelanjut dan penerus cita-cita hidup 

bangsa dan negara sampai pada akhir zaman. 

 

4. Rumah Tangga Tempat Pertumbuhan Anak 

Tadjab, dalam bukunya Ilmu Jiwa Pendidikan, mengatakan bahwa 

pertumbuhan adalah perubahan dan pertumbuhan yang bersifat 

kuantitatif dari setiap fungsi-fungsi kejiwaan, misalnya sebagai akibat dari 

pengaruh lingkungan.12 

Adapun substansinya yaitu bahwa penanaman nilai keagamaan 

dalam rumah tangga sering dengan perkembangan teknologi dan arus 

globalisasi, tingkat pergaulan remaja juga semakin mengkhawatirkan. 

Namun orangtua tidak bisa selamanya mengawasi anak setiap saat. Selain 

faktor pengawasan orangtua di rumah tangga) terhadap anak-anaknya 

dalam membentuk karakter mereka, hal lain yang harus diperhatikan yaitu 

lingkungan sosial pendidikan lainnya, seperti sekolah dan masyararat.13 

Perhatian ekstra ketat orangtua terkadang diperlukan, namun bila terlalu 

dikekang bisa berdampak kurang baik buat perkembangan psokologi dan 

hubungan keduanya 

                                                 
12  Tadjab, 1994.Ilmu Jiwa Pendidikan.Cet.I; Karya Abdi Tama, Surabaya. 1994) h. 20 
13  Muslimin, A., Idris, R., & Agustang, A. (2015). Children And Social Environment Of 

Education International Journal of Academic Research, 7 



Penanaman Nilai Keagamaan Dalam Interaksi Sosial Anak Pasca Pandemi Covid-19 

76 
 

Dalam dua tahun terakhir ini, pandemic Covid-19 menggiring kita 

ke New Normal, yaitu pola hidup baru karena semua dimensi sosial 

kehiduoan manusia menyesuaikan dengan realitas seperti work from 

home Bekerja dari rumah), menemani anak-anak, belajar dengan segala 

konsekuensi sebagai “GURU” di rumah, ataupun membatasi diri keluar 

rumah. Fenomena ini diharapkan tercipta “interaksi” yang berkualitas 

dalam penanaman keagamaan bagi anak-anak. Hsal lain, kita tidak tahu 

bila pandemik COVID-19 ini akan berakhir tetapi kehidupan mesti 

diteruskan dengan gaya hidup yang baru.14  

Pasca pandemi Covid-19 seyogyanya tindakan preventif dari 

keluarga tentunya diperlukan sebuah upaya pencegahan supaya anak-anak 

tidak terjerumus dalam pergaulan bebas atau pergaulan yang tidak sesuai 

dengan norma agama. Satu hal yang perlu ditekankan yaitu menjaga nilai 

keagamaan anak-anak tetap terpelihara sejak usia dini. Hal ini sangat 

penting untuk memperkuat pondasi dari dalam diri seorang anak, sehingga 

kelak dikemudian hari mereka lebih bisa mengendalikan diri. 

Berikut hasil wawancara dengan Ust. Fadly yang mengatakan 

bahwa:  

“Nilai-nilai pendidikan islam harus ditanamkan dalam rumah tangga 

terutama kepada anak sejak usia dini untuk membentuk akhlak anak sejak 

masih kecil sehingga kedepannya dapat mudah dikendalikan dari hal-hal 

yang berbau negatif yang bertentangan dengan Islam”.15 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Sudirman 

“Saya sebagai orangtua harus bertanggungjawab menanamkan nilai-nilai 
agama kepada anak saya sejak usia dini sehingga terbentuk karakter yang 
baik nantinya. Adapun hal yang saya lakukan dalam menanamkan nilai-
nilai agama tersebut yaitu menanamkan kedisiplinan dalam melaksanakan 
sholat, berinfak, berpuasa, dan mengaji, mengajarkan anak tata krama, 
mengajarkan anak berbuat baik antar sesama muslim, mengajarkan anak 

                                                 
14  Nuruddin, N. A. H. (2021). Pasca Pandemic COVID-19: Isu dan Cabaran, Satu Tinjauan Dari 

Perspektif Islam. Jurnal Dunia Pengurusan, 3(1), 71-78 
15  Ust. Fadly, Warga Komp. Griya Minasa Sari Blok E.1 tanggal 3 Februari 2021. 
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untuk menghormati dan patuh kepada kedua orangtua, serta kedisiplinan, 
dan menanamkan nilai aqidah seperti menyembah Allah, percaya kepada 
Allah dan mencintai ciptaan Allah.”16 
 

Realitas Bapak Sudirman cukup intens dengan pendidikan 

keagamaan anak-anaknya, apalagi dengan menyekolahkan ketiga putra-

putrinya di sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) al-Biruni. Di lembaga 

pendidikan Islam ini, kematangan pembinaan keagamaan sungguh 

meyakinkan dengan sistem pembelajaran fullday school yang mengajarkan 

kepada anaknya hal-hal yang baik seperti mengajarkan sholat, mengaji dan 

berbuat baik dalam interaksi sosial dengan orang sekitar. 

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Ifah mengatakan: 

“Penanaman nilai keagamaan (keimanan) merupakan langkah awal dalam 
mengenalkan tentang adanya Dzat yang maha kuasa yang menciptakan 
dunia seisinya. Langkah ini dapat dimulai dengan memperkenalkan tentang 
adanya Allah. Maka dari itu, orangtua harus menanamkan nilai aqidah 
kepada anak, karena nilai aqidah akan mengajarkan kepada anak untuk 
dapat mengenal siapa Tuhan nya dan mengajarkan kepada anak untuk 
mencintai ciptaan-ciptaan Tuhan.”17 
 

Adapun cara menanamakan nilai-nilai pendidikan islam dalam 

keluarga terhadap perkembangan anak yaitu seperti bersedekah, 

membantu orang yang sangat memerlukan bantuan, membantu orang 

yang sangat memerlukan bantuan, dan membuat sesuatu yang dibutuhkan 

oleh orang banyak. Karena Semua perbuatan baik dan terpuji menurut 

norma ajaran Islam, dapat dianggap ibadah atau penanaman nilai-nilai 

keagamaan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata. Maka dari itu 

dalam diri anak harus ditanamakan nilai ibadah, khususnya ibadah shalat 

lima waktu. Demikian pula ibadah bersedekah dengan cara anak diajarkan 

untuk berinfak dan lain sebagainya. Dengan ditanamkannya nilai-nilai 

keagmaan atau ibadah pada anak, secara tidak langsung anak belajar 

                                                 
16  Sudirman, Warga Komp. Griya Minasa Sari Blok E.3 tanggal 3 Februari 2021. 
17  Ibu Ifah, Warga Komp. Griya Minasa Sari Blok A.6 tanggal 3 Februari 2021. 
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bersyukur dan mengabdikan diri kepada Allah. 

Nilai-nilai agama akan tumbuh dan berkembang pada jiwa anak 

melalui proses pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya sejak kecil. 

Seorang anak yang tidak memperoleh pendidikan dan pengetahuan nilai-

nilai keagamaan sebagai pengalaman belajarnya, akan dimungkinkan 

manimbulkan ketidakpedulian yang cukup tinggi dalam menghayati apa 

yang telah dipelajarinya. Seperti tidak merasa butuh, kurang tertarik, atau 

bersikap masa bodoh. Lain halnya dengan anak yang mendapatkan 

pendidikan agama yang cukup dalam keluarganya, tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan masyarakat agamis, kawan sebayanya taat 

beribadah, ditambah dengan pengalaman-pengalaman keagamaan yang 

baik di sekolah maupun di tempat-tempat ibadah maka dengan sendirinya 

anak itu akan memiliki kecenderungan untuk hidup dengan warna dan 

kebiasaan nilai-nilai agama yang dianutnya. Anak akan merasa terbiasa 

menjalankan ibadah ritual keagamaan, merasa takut apabila melanggar 

aturan agama, dan mempunyai rasa sebagai hamba Ilahi Rabbi. 

Rasa keagamaan dan nilai-nilai keagamaan akan tumbuh dan 

berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan psikis 

maupun fisik anak itu sendiri. Maka sebagai orangtua sekaligus guru, 

seyogiannya saat melakukan aktivitas apapun perlu diwarnai dengan nilai-

nilai agama. Mulai dari anak baru lahir orangtua dapat membisikan 

kalimat-kalimat kebaikan di telinga mereka (azan dan iqamat), agar 

bayi/anak itu pertama kali mendengar suara di dunia ini dengan kalimat-

kalimat yang baik. Ketika menyusui, ibu harus terlatih memberikan air 

susu yang sebelah kanan dahulu dan selalu diawali dengan membaca doa. 

Pada saat anak bersin, sebelum mandi, membersihkan kotoran sampai 

anak mau tidur, biasakan berdoa, dan senandung nyanyian pun harus 

bernuansa agamis. Itu tahapan awal ketika anak berada pada awal 

kehidupannya. Menginjak usia selanjutnya, di saat mereka mulai berbicara, 

berikan tuntunan untuk mengenal kata-kata yang bekaitan dengan nilai-

nilai keagamaan seperti mengucapkan kalimat-kalimat thoyyibah, 



Penanaman Nilai Keagamaan Dalam Interaksi Sosial Anak Pasca Pandemi Covid-19 

79 
 

menyanyikan lagu-lagu bernuansa agamis, dan mengenal istilah-istilah 

dalam agama. 

 

PENUTUP 

Adapun kesimpulan, yaitu rutinitas ibadah orangtua dan 

lingkungan sekitarnya akan membentuk sikap perilaku keagamaan yang 

dicontohkan orangtuanya itu akan membantu menumbuhkan rasa 

keagamaan yang cukup baik pada diri anak. Anak meniru kegiatan ritual 

yang dicontohnya dari orang dewasa, bertanya tentang sesuatu dari ajaran 

agama, dan ingin ikut dalam sebuah kegiatan yang sarat dengan nilai-nilai 

keagamaan, menjadi gambaran munculnya nilai-nilai keagamaan pada diri 

anak dan mengindikasikan tentang keberhasilan upaya orangtua dalam 

menanamkan pendidikan agama pada anak. 

Orangtua merupakan pendidik di lingkungan rumah tangga, guru 

di lingkungan sekolah, sedangkan di lingkungan masyarakat yang 

memegang tanggung jawab adalah orang dewasa (pemerintah) melalui 

sosialisasi lanjutan yang diletakkan dasar-dasamya oleh keluarga dan juga 

oleh sekolah sebelum mereka masuk ke dalam masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

Semakin modern dan maju sebuah masyarakat akan semakin 

kompleks dan beragam pula problematika kehidupan yang akan dijumpai 

seperti. Pertanyaan yang perlu menjadi renungan adalah bagaimana upaya 

yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk 

penyimpangan itu dengan tetap optimis menghadapi segala macam 

perubahan dan pembaruan dalam kehidupan modern ini? Jauh 

sebelumnya, Islam telah memberikan jawaban atas permasalahan ini, yaitu 

sejauh mana para orangtua berkomitmen, konsisten dan bertanggung 

jawab dalam pendidikan anaknya sesuai tuntunan yang telah digariskan 

baik melalui Alquran maupun sunnah Rasulullah saw. Allah Swt berfirman 

dalam QS at-Tahrim (66) ayat 6. 

 
 
قُْودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمٰل ا اَْنفَُسُكْم َواَْهِلْيُكْم نَاًرا وَّ كَِٕىَك   ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا قُْوٰٓ

ٰٓ اََمَرُهْم َويَْفعَلُْوَن َما يُؤْ  َ َما َمُرْونَ ِغََلظ  ِشدَاد  َّلَّ يَْعُصْوَن ّٰللاه  

Terjemahnya 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang 
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kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-
Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

 

Sehubungan dengan ayat di atas, Ali ibnu Abu Thalib menafsirkan 

bahwa cara untuk sampai ke arah itu adalah dengan mendidik dan 

mengajari mereka.1 Sedangkan Ibn Abbas menafsirkan kata “jagalah” 

dengan “ajak dan suruhlah” keluargamu untuk beramal dan beribadah 

kepada Allah Swt. serta menghindarkan dan menjauhkannya dari 

perbuatan maksiat.2 Dalam ayat tersebut tersirat pula adanya kewajiban 

orangtua untuk mendidik putera-puterinya dengan memberi teladan yang 

baik dan juga membiasakannya hidup dalam petunjuk agama. Disamping 

itu orangtua juga harus mengajarkan anak-anaknya akhlak yang baik, 

memilihkan lingkungan yang baik serta mulai mengawasi pertumbuhannya 

secara cermat sejak usia dini.3 

Dari sini jelaslah pentingnya perhatian pendidikan, lebih-lebih pada 

periode pertama (kurang lebih usia enam tahun pertama) dalam kehidupan 

anak, karena usia ini merupakan periode yang sangat kritis dan paling 

penting. Periode ini merupakan akar bagi terbentuknya kepribadian setiap 

insan.4 Apapun yang terekam dalam benak anak pada periode ini nanti 

akan tampak pengaruh-pengaruhnya dengan nyata pada kepribadiannya 

kelak ketika usia dewasa. Oleh karena itu, pendidikan dalam lingkup 

keluarga muslim terutama saat ini, sangat penting dalam rangka 

mengantisipasi segenap perkembangan yang terjadi pada diri anak dengan 

membekali mereka dasar-dasar keimanan dan akhlak, agar anak di 

                                                 
1  Jamaal Abdur ‘Rahman, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw., (Bandung: Irsyad 

Baitus Salam, 2005), cet. ke-1, hlm. 17 
2  Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adzim, (Beirut: Daar al-Fikr, 1986), jil. 4, 

hlm. 392 
3  Muhammad Ali ‘Quthb, Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam, (Bandung: 

Diponegoro, 1993, hlm. 59, M.Abdul Quasem, Etika al-Ghazali, (Bandung :Pustaka, 1988), 
cet. ke-2, hlm. 103 

4  Muhammad Ali ‘Quthb, Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam, (Bandung: 
Diponegoro, 1993, hlm. 59,  M.Abdul Quasem, Etika al-Ghazali, (Bandung :Pustaka, 1988), 
cet. ke-2, hlm. 103 
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kemudian hari tidak kehilangan identitas dirinya sebagai seorang muslim. 

Adapun pendidikan nilai-nilai tersebut harus ditanamkan kepada anak-

anak sedini mungkin, karena jika terlambat, akan teramat sulit untuk 

membangun kembali kepribadian yang telah terbentuk (reconstruction of 

personality).5 

Salah satu dimensi pendidikan yang penting dalam kehidupan 

keluarga adalah pendidikan anak dalam keluarga. Dua pemegang pemeran 

utama dalam interaksi edukatif dalam keluarga adalah orangtua dan anak. 

Dalam interaksi ini kedua belah pihak mempunyai peranan masing-

masing. Di satu sisi ibu dan bapak berperan sebagai pendidik sehingga 

dikatakan sebagai pendidik utama dan pertama. Utama karena pengaruh 

mereka amat mendasar dalam perkembangan kepribadian anaknya dan 

pertama karena orangtua merupakan orang pertama yang paling banyak 

melakukan kontak dengan anaknya.6 Orangtua berperan sebagai pendidik 

dengan mengasuh, membimbing, memberi teladan dan membelajarkan 

anak. Sedangkan di pihak lain anak sebagai peserta didik melakukan 

kegiatan belajar dengan cara berpikir, menghayati dan berbuat di dalam 

dan terhadap dunia kehidupannya.  

Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses 

pendidikan dan pengasuhan anak terutama pada periode awal 

kehidupannya. Perkembangan yang terjadi pada tahun-tahun pertama ini 

terjadi begitu pesat, sehingga para ahli pendidikan pun sepakat 

menamakan masa-masa tahun pertama kehidupan  anak sebagai “the 

golden age of living”, atau masa-masa emas kehidupan, artinya masa ini 

merupakan masa penuh pembelajaran. Orangtua sebagai pembelajar 

pertama bagi anak dalam prosesnya memerlukan kekonsistenan dalam 

bersikap. Sebab ketidak konsistenan akan mengakibatkan kegagalan 

                                                 
5  Wahyudi dan Dewi Retna Damayanti, Program Pendidikan untuk Anak Usia Dini di Prasekolah 

Islam, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2005), hlm. 10. 
6  Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 

hlm. 135. 
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pendidikan. Adapun untuk mensiasati kemungkinan munculnya 

perbedaan pandangan terhadap pendidikan anak, orangtua perlu 

melakukan adaptasi dan kesepakatan tentang konsep pendidikan anak. 

Hal di atas menunjukkan bahwa ayah dan ibu memiliki pengaruh 

penting dan dampak langsung terhadap perjalanan nasib dan masa depan 

anak-anak mereka, baik pengaruh pada masa kanak-kanak, remaja maupun 

dewasa. Pengaruh penting pendidikan dan upaya orangtua dalam 

menentukan masa depan anaknya tersebut diakui bukan merupakan faktor 

terpenting (illah  tammah) atau satu-satunya syarat yang menentukan masa 

depan anak menuju kebahagiaan atau kesengsaraan. Faktor ini tidak pula 

bertindak sendiri dalam menentukan perilaku anak apapun bentuknya.7 

Tetapi upaya orangtua dalam mendidik anak merupakan muqtadha 

(tuntutan) bagi dibangunnya lahan yang layak untuk masa depan anak pada 

berbagai jenjang kehidupannya.  

Walaupun tidak ada kurikulum khusus tertulis yang mereka buat 

atau ikuti, dengan berpegang pada cita-cita dan keyakinan yang dianutnya 

sebagai rencana pendidikan, dan kasih sayang sebagai dasar perbuatan 

mendidik, para orangtua melakukan upaya-upaya dan tindakan 

pendidikan. Dalam keluarga, kegiatan pendidikan berlangsung secara 

natural, langsung dipertanggungjawabkan oleh orangtua, dan pada tahap-

tahap awal, anak-anak dalam posisi menerima sebagai suatu 

norma/reseptif.8 Pada umumnya pendidikan dalam keluarga itu bukan 

berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari 

pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan 

strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan.9 Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan 

hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orangtua 

dan anak. Oleh karena itu orangtua bertanggungjawab sangat besar dalam 

                                                 
7  Husain Mazhahiri, Pintar Mendidik Anak, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 4. 
8  Sanusi Uwes, op. cit., hlm. 125. 
9  Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 35. 
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mendidik anak dengan dasar-dasar pendidikan dan berbagai cara praktis 

terpenting yang ditetapkan Islam untuk menjaga keselamatan akhlak anak 

dan mengembangkan kepribadian yang mandiri. Apakah tanggung jawab 

pendidikan itu diakuinya secara sadar atau tidak, diterima dengan sepenuh 

hatinya atau tidak, hal itu adalah merupakan “fithrah” yang telah 

dikodratkan Allah Swt kepada setiap orangtua. Mereka tidak bisa 

mengelakkan tanggung jawab itu karena telah merupakan amanah Allah 

Swt yang dibebankan kepada mereka. 

Menelusuri fase tumbuh kembang anak dan bagaimana mereka 

berkembang merupakan suatu hal yang menarik, akan tetapi tidak semua 

orang dapat memahami dan mau mengerti bagaimana anak itu tumbuh 

dan apa saja yang harus dilakukan orangtua untuk mewujudkan cita-cita 

menjadikan anaknya shaleh sebagai salah satu bagian dari grand plan 

mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. 

Setiap orangtua memerlukan acuan pendidikan yang jelas untuk 

anak-anaknya. Tidak hanya tentang cara memilihkan sekolah yang tepat 

bagi anak-anak, tetapi juga cara yang perlu ditempuh orangtua agar tetap 

dapat mengawal perkembangan keperibadian, akhlak dan ilmu anak-anak. 

Tidak hanya sebatas nilai apa yang akan ditanamkan kepada mereka, 

melainkan bagaimana orangtua dapat menyampaikan nilai-nilai tersebut, 

cara dan metode apa yang tepat dipilih, sehingga anak tidak merasa 

tertekan dan mereka bisa berkembang sesuai dengan fitrahnya. Potensi-

potensi fithrah ini sangat penting diwujudkan untuk menumbuhkan 

kembali makna hidup hakiki, yakni membentuk manusia modern yang 

sehat secara biologis dan spiritual. Ia adalah sosok manusia yang mampu 

menyesuaikan dengan diri sendiri, orang lain dan masyarakat serta 

lingkungan di mana ia hidup.10 

Dalam merencanakan dan mengembangkan program untuk usia 

dini, selain harus memperhatikan aspek perkembangan anak, program 

                                                 
10  Komaruddin Hidayat dkk, Perkembangan Psikologi Agama dan Pendidikan Islam di Indonesia, 

(Jakarta:  Logos Wacana Imu, 1999), hlm.106. 
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tersebut juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan 

anak. Selain itu, dalam program kegiatan belajar yang disiapkan harus 

dapat menanamkan pentingnya pembinaan perilaku dan sikap yang dapat 

dilakukan melalui pembiasaan yang baik.11 Hal itu akan menjadi dasar 

dalam pembentukan pribadi anak yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

dijunjung masyarakat, membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang 

matang, mandiri, dan melatih anak untuk hidup bersih dan sehat serta 

dapat menanamkan kebiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari.12 

Demikian halnya dalam menanamkan suatu akhlak tertentu pada anak. 

Orangtua haruslah memperhatikan karakteristik tugas perkembangan 

anak sesuai dengan umurnya. Karena setiap anak mempunyai tugas 

perkembangan yang berbeda pada setiap fasenya. Dengan mengetahui 

pentingnya memperhatikan tugas perkembangan anak, pendidik pasti 

akan menyadari bahwa bertahap adalah faktor yang penting dalam sebuah 

proses pendidikan dan pendidikan akhlak khususnya.13 

Pendidikan akhlak dalam Islam merupakan salah satu dimensi 

pendidikan yang diarahkan pada tujuan yang tinggi, yaitu melalui 

penerapan akhlak yang mulia manusia dalam kehidupan sehari-hari. Istilah 

pendidikan akhlak ini adalah gabungan dari dua kata, yakni pendidikan dan 

akhlak. Pendidikan merupakan sebuah proses yang mempunyai tujuan, 

sasaran, ataupun target tertentu.14 Sebagai sebuah proses, pendidikan tidak 

hanya terbatas pada pengembangan pribadi anak didik secara sadar oleh 

pendidik, pendidikan juga merupakan proses menuju kesempurnaan diri 

                                                 
11  Senada dengan peryataan di atas, Al-Ghazali juga mengatakan “Anak adalah amanah 

ditangan ibu bapaknya, hatinya masih suci ibarat permata yang mahal harganya, maka 
apabila ia dibiasakan pada suatu yang baik dan dididik, maka ia akan besar dengan sifat-
sifat baik dan akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya jika terbiasa dengan adat-
istiadat buruk, tidak dipedulikan seperti halnya hewan, ia akan hancur dan binasa.” 

12  Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 
117. 

13  Mahmud Al- Khal’awi dan Muhammad Said Mursi, Mendidik Anak dengan Cerdas, (Solo: 
Insan Kamil, 2007), hlm. 198-199 

14  Abdurrahman an-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al Islamiyah wa Asalibuha fi al Bayt wa al 
Madrasah wa al Mujtama’, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1979), hlm. 12. 
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yang dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti lingkungan alam, kebudayaan, 

maupun seluruh pengalaman hidupnya.15 

Pendidikan akhlak dalam keluarga merupakan hal yang sangat 

penting setelah pendidikan iman. Akhlak tanpa tauhid dapat membuat 

manusia tidak mengetahui akan tujuan hidupnya. Sebagaimana halnya 

dengan peran orangtua terhadap anaknya dalam hal pendidikan iman, 

pendidikan akhlak pun harus diberikan sejak berada dalam kandungan. 

Pendidikan akhlak yang diberikan orangtua terhadap anak sangat penting 

artinya dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, bertaqwa kepada 

Allah sehingga mereka mampu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya 

sebagai khalifah di muka bumi. Akhlak mulia merupakan bagian penting 

dalam pendidikan anak dan harus ditanamkan sejak dini.  

Anak Usia Dini (Early Childhood) adalah kelompok manusia yang 

berusia 0-6 tahun.16 Adapun berdasarkan para pakar pendidikan anak, 

yaitu anak yang berusia sejak lahir sampai dengan usia delapan tahun. Hal 

ini merupakan pengertian baku yang dipergunakan oleh The Nation 

Assotiation for The Education of Young Children (NAEYC). Batasan ini 

seringkali dipergunakan untuk merujuk anak yang belum mencapai usia 

sekolah dan masyarakat menggunakannya bagi berbagai tipe prasekolah. 

Adapun istilah lain yang sering digunakan tentang pendidikan anak usia 

dini adalah Nursey School atau Preschool (prasekolah). Pendidikan anak 

prasekolah merupakan pendidikan sebelum sekolah, yaitu segala bentuk 

pendidikan yang merupakan wahana bagi kesiapan untuk mengikuti 

sekolah.17 Dengan demikian anak prasekolah termasuk anak usia dini yang 

perlu diberi pendidikan. Selanjutnya dalam pembahasan ini jika penulis 

menyebut pendidikan usia dini, maka pendidikan anak prasekolah sudah 

                                                 
15  Rupet C. Lodge, Philosophy of Education, (New York: Harer and Brothers, 1974), hlm. 23. 
16  (Di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional), Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2005), hlm. 88. 

17  Ibid, hlm. 109., Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, Mendidik Anak sejak Dini, 
(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm. 83. 
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termasuk di dalamnya. Anak usia dini adalah anak-anak di bawah usia 

sekolah atau anak yang belum memasuki sekolah. Usia dini dalam 

kehidupan anak merupakan periode yang amat kritis dan paling penting. 

Periode ini mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dalam 

pembentukan pribadinya. Apapun yang terekam dalam benak anak pada 

periode ini,18 nanti akan tampak pengaruh-pengaruhnya dengan nyata 

dalam kepribadiannya kelak ketika usia dewasa. Oleh karena itu orangtua 

dan para pendidik umumnya perlu memberikan perhatian yang lebih pada 

anak dalam periode ini.  

 

PEMBAHASAN 

Dalam Islam keluarga sebagai salah satu wahana pendidikan anak 

usia dini yang bersifat informal bertujuan untuk membina anggota 

keluarga (anak) yang beriman kepada Allah, berakhlak mulia, cerdas, 

terampil, sehat dan bertanggung jawab sehingga ia dapat melaksanakan 

fungsi dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Walaupun tidak ada 

kurikulum khusus tertulis yang mereka buat atau ikuti, dengan berpegang 

pada cita-cita dan keyakinan yang dianutnya sebagai rencana pendidikan, 

dan kasih sayang sebagai dasar perbuatan mendidik, para orangtua 

melakukan upaya-upaya dan tindakan pendidikan. 

Dalam menetapkan tujuan pendidikan, terdapat beberapa nilai yang 

dapat dijadikan sebagai acuan. Diantara nilai-nilai tersebut adalah nilai 

material yang memelihara wujud manusia dari segi materil, nilai sosial, 

intelektual, estetis, etis, dan nilai religius yang menghubungkan manusia 

dengan penciptanya. Menurut pendapat Omar Muhammad al Toumy al-

Syaibani, di antara nilai-nilai tersebut yang menempati tingkatan tertinggi 

adalah nilai akhlak atau etis dan nilai religius. Dua nilai inilah yang menjadi 

acuan bagi nilai-nilai lainnya. Setiap manusia mempunyai naluri untuk 

                                                 
18  Sri Harini, op. cit., hlm. 18 
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berusaha dan mencapai nilai tertinggi yang diyakininya.19 

Pada prinsipnya, pendidikan akhlak dilakukan untuk mencapai 

berbagai tujuan, materi melalui pintu gerbang alat indra dan berbagai 

metode serta evaluasi sebagai upaya pendidikan akhlak bagi anak usia dini, 

yang satu sama lain sulit untuk dipisahkan. Karena itu keempat hal 

tersebut akan diangkat dalam urutan yang terintegrasikan. Adapun di 

antara upaya yang dilakukan oleh orangtua dalam keluarga di atas dalam 

menanamkan akhlak dapat dilihat dari beberapa komponen pendidikan di 

bawah ini. 

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan yang 

dilakukan pasti mempunyai tujuan. Begitu pun halnya dengan pendidikan 

akhlak yang dilaksanakan dalam sebuah keluarga. Setiap orangtua 

menginginkan yang terbaik untuk buah hatinya, memberikan segalanya, 

mendidik dengan segenap kemampuan. Bervariasinya tujuan pendidikan 

yang ingin dicapai oleh orangtuanya di rumah, merupakan kewajaran. 

Tujuan tersebut erat kaitannya dengan ekspektasi orangtua tentang 

kehidupan keagamaan anak-anaknya.  

Pendidikan yang diterapkan kepada anak-anaknya yang masih 

balita, pada dasarnya lebih diarahkan pada penanaman nilai-nilai moral, 

pembentukan agar anak-anak mampu untuk mengembangkan dirinya 

secara optimal. Tujuan pendidikan akhlak yang ditanamkan keluarga 

kepada anak-anaknya yang masih usia dini adalah agar anak-anak dapat: 

1. Mengenal suasana kehidupan keagamaan dalam keluarga 

2. Mengenal dan mampu melafalkan asma Allah dan membiasakannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengucapkan do’a dan ayat Alquranpendek serta menggunakannya 

pada situasi yang tepat 

4. Mengenalkan adab atau sopan-santun dalam kehidupan sehari-hari. 

 

                                                 
19  Oemar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1979), hlm. 405. 
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Masa depan harus dipersiapkan sejak dini, apalagi di zaman 

globalisasi dengan tingkat persaingan yang tinggi seperti ini. Orangtua 

bertanggung jawab untuk mempertahankan kefitrahan tersebut. 

Menurutnya, mampu menghafal Alquranwalaupun surat-surat pendek 

merupakan hal yang positif, apalagi menghadapi zaman seperti ini. Namun 

anak perlu diberikan wawasan lain. Dalam hal ini, mereka akan berusaha 

menyesuaikan target yang diharapkan anak dengan kemampuannya. 

Memberikan target yang sesuai dengan kapasitasnya dilakukan agar anak 

terhindar dari stress. Adapun tujuan yang hendak diwujudkan dalam 

pendidikan akhlak di keluarga ini antara lain : 

1. Menanamkan nilai-nilai ketauhidan dalam diri anak 

2. Membiasakan sopan santun dan tatakrama yang baik dalam pergaulan. 

 

Materi pendidikan akhlak untuk anak usia dini atau balita, tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan dan perilaku sehari-hari. Anak-anak 

mulai mengenal agama melalui pengalamannya melihat orangtua 

melaksanakan ibadah, mengucapkan asma Allah maupun sikapnya dalam 

berbagai kesempatan. Adapun di antara nilai-nilai akhlak yang ditanamkan 

keluarga terhadap anak-anaknya yang masih berusia dini adalah : 

1. Cinta Kepada Allah 

2. Menanamkan nilai-nilai kebaikan (akhlak) dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Anak usia balita memiliki daya tangkap dan potensi yang sangat 

besar untuk menerima pengajaran dan pembiasaan dibanding pada usia 

lainnya. Oleh karena itu, orangtua berusaha memusatkan perhatian pada 

pengajaran anak-anak tentang kebaikan dan upaya membiasakannya, sejak 

ia mulai memahami realitas kehidupan ini, di antaranya terkait: a). Hormat 

pada orangtua, b). Mengucapkan salam, c). Berbicara dengan baik; d). 

Mengajarkan kata terimakasih, permisi dan maaf , d). Melarang berbuat 

buruk dan e). Adab keseharian Anak 

Pendidikan anak di dalam keluarga berlangsung secara alamiah, 



Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga Bagi Anak Usia Dini 

91 
 

tanpa disadari oleh orangtua, namun pengaruh dan akibatnya amat besar. 

Terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupan anak atau pada masa 

balita. Pada umur tersebut anak masih terkait pada panca indranya dan 

belum bertumbuh pemikiran logis atau abstrak.20 

Untuk mengembangkan daya tangkap dan berpikir anak, 

diperlukan hal-hal yang kongkrit, latihan, contoh dan pembiasaan, serta 

perlakuan yang penuh kasih sayang yang membawa kepada rasa aman dan 

tentram dalam kehidupannya yang masih sangat memerlukan bantuan 

pemeliharaan. Selama masa ini tidak ada pendidikan yang dilakukan secara 

disiplin terhadap anak-anaknya. Mereka akan terdidik dengan mengambil 

contoh dan pelajaran yang ada di sekitarnya. Pertama sekali mereka 

mengambil contoh dari kedua orangtuanya, kemudian keluarganya, dan 

selanjutnya mengambil contoh dari orang-orang dan masyarakat di dalam 

lingkungannya.  

Orangtua mempunyai peraturan yang harus ditaati oleh anggota 

keluarga. Namun jangan memberikan terlalu banyak peraturan atau 

larangan karena justru akan menghambat perkembangan anak. Banyaknya 

peraturan akan membatasi eksplorasi dan eksperimen anak sebagai sarana 

untuk belajar. Dalam arti lain, keluarga hanya menetapkan prinsip 

dasarnya saja. Misalnya yang diterapkan untuk anak agar dipatuhi oleh 

seluruh keluarga adalah membiarkan dia melakukan apa saja untuk 

memuaskan rasa ingin tahunya kecuali dalam hal tertentu, seperti sesuatu 

yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, merusak hak 

milik orang lain, atau melanggar sopan santun.  

Dalam pendidikan akhlak anak, diperlukan juga keseimbangan, 

termasuk dalam persoalan menghargai dan menghukum. Menghargai 

merupakan dorongan terhadap perilaku positif, sedangkan menghukum 

adalah mencegah perilaku negatif. Oleh karena itu, orangtua harus benar-

benar menggunakannya secara tepat. Imbalan dan hukuman dapat 

                                                 
20  Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: Ruhama, 1994), hlm. 

74. 



Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga Bagi Anak Usia Dini 

92 
 

berfungsi membentuk kepribadian, nilai kemanusiaan dan kekuatan akal 

anak. Melalui proses berpikir, anak akan menimbang suatu hal yang 

apabila dilakukannya memperoleh imbalan atau hukuman. Di sini imbalan 

harus berperan sebagai “penghargaan”, bukan upah. Jika ditempatkan 

sebagai “penghargaan, imbalan bisa berfungsi mengayakan hati. Namun 

jika ditempatkan sebagai”upah, imbalan bisa menjadi penyakit hati, mau 

melakukan sesuatu karena mengharapkan upah (tidak ikhlas). 

Di pihak lain, hukuman jangan ditempatkan sebagai “pembalasan”, 

tetapi harus ditempatkan sebagai “pendidikan”. Jadi teguran yang keluar 

adalah teguran yang menyadarkan, bukan yang menyalahkan.  

Dalam hal meluapkan amarah kepada anak, hukuman fisik seperti 

mencubit, memukul, menjewer sudah menjadi fenomena biasa. Akan 

tetapi, seberapa pun kerasnya hukuman fisik harus diberikan tanpa benar-

benar menyakitinya dalam arti fatal. Hukuman fisik lebih dimaksudkan 

sebagai penghambat anak untuk berbuat yang dilarang atau dengan kata 

lain, anak sadar bahwa tingkah lakunya membawa konsekuensi berbahaya. 

Dengan perkataan lain, hukuman fisik menjadi pembelajaran bagi anak 

bagaimana menghindarkan bahaya selanjutnya. 

Pada masa tujuh tahun pertama, masalah yang paling penting yang 

harus diperhatikan sehubungan dengan adanya pengaruh yang sangat kuat 

terhadap kesehatan psikologis anak adalah masalah kebebasan anak dalam 

bergerak dan kebebasannya dalam mencari pengalaman. Pada masa ini, 

karena otak anak belum tumbuh secara sempurna, kesiapan dan 

kemampuan akal untuk menerima hal-hal yang bersifat pemikiran, 

penalaran dan penyelesaian belum ada. Akan tetapi dari sisi lain, 

pemakaian panca indra sangat memegang peranan dalam gerak dan 

aktivitas anak.  

Kebebasan dalam menggunakan panca indranya merupakan media 

yang tepat bagi terbentuk dan tumbuhnya gerak serta aktivitas anak. Oleh 

karena itu, kewajiban orangtua di sini adalah menjaga agar kebutuhan anak 

akan kebebasan senantiasa terpenuhi tanpa harus melupakan keamanan 
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dan keselamatannya. Mengarahkan anak memerlukan waktu yang tepat 

dengan melihat situasi dan kondisi yang sekiranya hal itu memungkinkan, 

tentunya dengan menyesuaikan pula dengan kecenderungan aktivitas 

anak. 

Pada dasarnya orangtua harus mempunyai peraturan yang harus 

ditaati oleh anggota keluarga. Akan tetapi jangan memberikan terlalu 

banyak peraturan atau larangan karena justru akan menghambat 

perkembangan anak. Banyaknya peraturan akan membatasi eksplorasi dan 

eksperimen anak sebagai sarana untuk belajar. Tetapkan prinsip dasar saja. 

Hal ini senada dengan ungkapan Taufan Surana dalam bukunya yang 

berjudul Smart Brain, yang diterapkan untuk anak untuk dipatuhi oleh 

seluruh keluarga adalah membiarkan dia melakukan apasaja untuk 

memuaskan rasa ingin tahunya kecuali jika (1) membahayakan dirinya 

sendiri dan orang lain, (2) merusak hak milik orang lain, (3) melanggar 

sopan santun.21 Ketiga aturan ini sifatnya sangat mendasar, yang dapat 

dikembangkan tergantung pada tingkat kemampuan dan perkembangan 

anak. Hal terpenting adalah konsisten terhadap aturan yang sudah 

ditetapkan dan mempunyai batasan toleransi yang akan diterima. 

Di samping itu, orangtua juga memberikan kebebasan kepada para 

puteranya untuk bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Bermain 

adalah fitrah anak dan banyak mengundang manfaat untuk pembentukan 

fisik maupun akhlak mereka. Teman yang baik adalah aset penting bagi 

perkembangan psikologi seorang anak. Karena, bersama temanlah anak 

bisa belajar berinteraksi sosial dan belajar banyak tentang berbagi, 

bekerjasama, serta mufakat. Teman bermain anak juga menjadi perhatian 

bagi keluarga ini. Akan tetapi mereka juga mendeteksi siapa saja sanak 

saudara atau teman bermain yang terlanjur sudah mendapat cap berakhlak 

buruk. Jika ada teman anaknyanya yang memberikan pengaruh buruk, 

orangtua pun segera mencegah anak-anaknya dari kontak langsung tanpa 

                                                 
21  Taufan Surana, Smart Brain, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), hlm. 56-57. 
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terjaga dengan mereka, karena menyadari bahwa deteksi dan antisipasi dini 

adalah lebih baik daripada menyesal jika ternyata anaknya terpengaruh.  

Dalam tahapan perkembangannya, anak usia dini tidak hanya 

membutuhkan perhatian dan penjagaan yang sempurna terhadap 

jasmaninya. Akan tetapi lebih daripada itu, anak dalam setiap 

kemampuannya, kemahirannya dan kecerdasannya juga sangat 

membutuhkan kasih sayang kedua orangtua atau pembimbingnya yang 

penuh perhatian. Selama masa balita, anak-anak harus diperhatikan 

dengan santun, penuh kasih sayang dan kelembutan, berusaha memenuhi 

keinginan-keinginan mereka, serta senantiasa memberi jawaban-jawaban 

yang positif atas semua pertanyaan mereka, tidak membatasi mereka 

dalam bertindak dan berbuat. 

Dalam proses perkembangan anak, penerapan kedisiplinan sejak 

dini merupakan hal yang penting. Melalui kedisiplinan anak akan merasa 

aman, karena anak diperkenalkan hal-hal mana yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan. Namun dalam meredam keinginan melanggar dari anak, 

nampaknya cenderung lebih fleksibel dengan memberikan batasan 

toleransi yang bisa diterima oleh anak dan orangtua juga. Jika kemudian 

orangtua mengalah karena kasihan, maka akan menimbulkan kebingungan 

pada diri anaknya tentang aturan yang sebenarnya. Anak-anak tumbuh 

yang dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dengan stimulasi 

yang berkesinambungan, akan memberi harapan yang lebih tinggi agar 

anak menjadi cerdas. 

Secara singkat, tabel berikut ini menggambarkan pola pendidikan 

akhlak bagi anak usia dini yang terjadi dalam keluarga secara berurutan. 
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Tabel 1. Pola Pendidikan Akhlak 

Tujuan Materi dan Pelaksanaan Metoda 

Mengenalkan 
suasana 

kehidupan 
keagamaan 

dalam keluarga 

Membangun suasana religius di rumah: 
memasang dekorasi rumah secara Islami, 
menyediaan sarana dan prasarana sebagai 
pendukung aktivitas keagamaan anak, seperti 
hiasan kalighrafi lafadzh ayat Alquran, buku 
cerita bergambar, poster anak, CD anak muslim, 
fuzzle muslim dan mainan edukatif lainnya. 

Teladan, 
latihan, 

pembiasaan 
dan kasih 

sayang 

Belajar Shalat 

Orangtua menggiring anak-anak untuk mengikuti 
seruan adzan; Anak menyaksikan bagaimana cara 
orangtua dan anggota keluarga lainnya melakukan 
sholat, berdo’a dan berdzikir; melibatkan anak 
dalam pelaksanaan shalat berjamaah di mesjid, 
walaupun sekedar duduk menyaksikan orangtua 
yang sedang shalat ataupun membiarkannya 
mengikuti gerakan shalat sesuai kemampuan 
anak. 

Teladan, 
latihan, 

pembiasaan 
dan kasih 

saying 

Belajar Puasa 
Orangtua melibatkan anak untuk berpuasa, 
melatih dengan mengkondisikan anaknya terlebih 
dahulu 

Teladan, 
latihan, 

pembiasaan 
dan kasih 

sayang 

Belajar 
Hafalan Doá 

Pendek 

Anak-anak terbiasa melihat, mendengar orangtua 
ketika sedang berdoa, mengucapkan asma Allah 
berulang-ulang dalam berbagai kegiatan dan 
kesempatan menyaksikan kakaknya yang sedang 
belajar mengaji atau menghafal ayat atau surat 
pendek dalam Alqurandan do’a-do-a pendek 
serta diajarkan cara penggunaannya pada situasi 
yang tepat.Orangtua mengetahui aktivitas 
keseharian anak. 

 

Pengenalan 
Akhlak (Sopan 
santun) pada 

diri sendiri dan 
orang lain 

Anak menyaksikan bagaimana cara orangtua 
memperlakukan dirinya; sikap dan hubungan baik 
orangtua terhadap anggota keluarga dan orang 
lain; keselarasan ucapan orangtua dengan 
perbuatannya. Orangtua mengajarkan anak-
anaknya tentang adab atau sopan-santun dalam 
kehidupan sehari-hari. Menggunakan disiplin 
sebagai sarana belajar. Melarang anak berkata 
kotor, mengajarkan anak bicara jujur, 

Teladan, 
latihan, 

pembiasaan 
dan kasih 

sayang 
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Tujuan Materi dan Pelaksanaan Metoda 

menghindari teman yang memberikan pengaruh 
buruk. 

Mencintai 
Allah 

Orangtua menunjukkan kegiatan yang bermuara 
kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, seperti 
sering menyebut asma Allah, berdo’a, shalat dan 
melibatkan anak dalam suasana shalat dan puasa 
Ramadhan,  mengaji,  menampakkan rasa senang 
kepada anak sejak kelahirannya, berlaku adil pada 
anak, mengenalkan perbuatan-perbuatan yang 
disukai Allah dan mendapat pahala dan 
sebaliknya, sikapnya terhadap orangtua, selaras 
kata dan perbuatan, hubungan baiknya dengan 
sesama dan pada makhluk lain. 

Teladan, 
pembiasaan, 
latihan, dan 

cerita 

Mencintai 
Rasulullah, 

keluarga dan 
sahabat 

Mengenalkan tokoh Rasulullah saw dengan 
sejumlah kisah teladannya 

Teladan, cerita 
tentang sejarah 

kehidupan 
Rasulullah saw 

Mencintai 
Alquran 

Kegiatan mengaji Alquranditunjukkan kepada 
anak, membimbing anak mengaji Alquran. dan 
menjelaskan beberapa contoh perilaku baik 
dalam Alquran. 

Teladan, 
latihan, 

pembiasaan, 
hadiah 

Memuliakan 
Orangtua dan 

Guru 

Berlaku adil, jujur, memberi nama yang baik, 
orangtua mampu menjadi teladan, memberikan 
kesempatan bermain dan belajar, menjunjung 
nilai-nilai yang dijunjung keluarga 

Teladan, 
latihan dan 
pembiasaan 

Mengajarkan 
adab makan 
dan minum, 

tidur, 
berpakaian, 
peka dan 

peduli 

Membimbing anak-anak dengan adab Islami, 
seperti berdoa, memulai suatu kegiatan dengan 
basmallah dan mengakhirinya dengan hamdallah. 
Bersikap selektif terhadap acara tv. terhadap 
Tidak membelikan pakaian seksi, menyediakan 
jilbab dan memakaikannya jika anak berkenan 
serta mengikutsertakannya dalam lomba busana 
muslim. Mengajarkan kata tolong, maaf dan 
terimakasih.  

Teladan, 
latihan dan 
pembiasaan 

Menyayangi 
teman 

Orangtua menunjukkan perlakuannya terhadap 
kerabat dan sahabatnya, misalnya mengucapkan 
salam, memberikan kesempatan kepada anak 
untuk bergaul dengan teman yang baik, 
menyekolahkannya ke sekolah agama serta 
mengajaknya berkunjung ke rumah teman yang 
mempunyai anak baik dan terdidik. 

Teladan, 
latihan, 

pembiasaan, 
hukuman. 
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Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak dalam 

melakukan proses sosialisasi, dimana orangtua yang mencurahkan 

perhatiannya untuk mendidik anak supaya ia memperoleh dasar pola 

pergaulan hidup yang benar dan baik, melalui penanaman disiplin dan 

kebebasan serta penyerasiannya, pada saat itu mereka secara sadar atau 

setengah sadar melakukan sosialisasi yang bisa diterapkan melalui kasih 

sayang.  

Pendidikan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang 

memiliki keutamaan (al-fadhilah). Berdasarkan tujuan tersebut maka setiap 

saat, keadaan, pelajaran, aktivitas merupakan sarana pendidikan akhlak. 

Bagaimanapun juga, sasaran-sasaran atau tujuan pendidikan yang 

diinginkan dan diharapkan yakni untuk mendidik anak agar menjadi lebih 

baik, hal itu tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu strategi yang tepat.  

Dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak dan 

memenuhi karakteristik anak sebagai individu yang unik, yang mempunyai 

pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, maka orangtua melakukan 

beberapa upaya yaitu dengan memberikan rangsangan-rangsangan, 

dorongan-dorongan, dan dukungan kepada anak. Keluarga memainkan 

perannya dalam upaya membentuk akhlak anak-anaknya yang masih 

balita, memberikan pendidikan atau mengajar anak tentang akhlak mulia. 

Sebagai pendidik, orangtua berupaya mengajarkan nilai dengan berpegang 

teguh pada akhlak di dalam hidup, membiasakan akhlak yang baik sejak 

usia dini. Tabel di atas menunjukkan bahwa penanaman akhlak yang 

ditempuh oleh keluarga menggunakan cara atau sistem yang integrated, 

yaitu sistem yang menggunakan berbagai sarana peribadatan dan yang 

lainnya secara simultan untuk diarahkan pada pembinaan akhlak anak. 

Adapun metode yang sangat dibutuhkan pada umur balita adalah 

orangtua tampil sebagai teladan baik, membiasakan berbagai bacaan dan 

menanamkan kebiasaan baik, latihan, memerintah melakukan kegiatan 

yang baik, menghukum anak apabila bersalah, memuji apabila berbuat 

bajik, menciptakan suasana keagamaan yang hangat pada anak, seperti 
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membaca Alquran, shalat berjamaah, memasang poster bacaan shalat, 

do’a-doa, hapalan dan sebagainya. Juga perlakuan yang penuh kasih sayang 

yang membawa kepada rasa aman dan tentram dalam kehidupannya yang 

masih sangat memerlukan bantuan dan pemeliharaan. Hal ini seiring 

dengan salah satu penelitian Braumrind menemukan bahwa anak yang 

orangtuanya memberikan pengasuhan atau perawatan yang penuh 

kehangatan dan pemahaman serta memberikan arahan atau tuntunan 

(pemberian tugas yang sesuai umurnya), maka anak akan memiliki rasa 

percaya diri (self confidence), bersikap ramah, mempunyai tujuan yang 

jelas dan mampu mengendalikan diri. 

Adapun faktor meniru pada anak-anak adalah hal yang sangat 

penting, sehingga anak-anak terbina, terdidik dan belajar dari pengalaman 

langsung, lebih besar daripada pengajaran lewat instruksi dan petunjuk 

dengan kata-kata. Karena itulah suasana keluarga, ketaaatan orangtua 

beribadah dan perilaku, sikap dan cara hidup yang sesuai dengan ajaran 

Islam menjadikan anak dibesarkan dalam keluarga baik, beriman dan 

berakhlak baik. 

Kebebasan dalam menggunakan dan memanfaatkan pancaindra 

juga merupakan media yang tepat bagi terbentuknya dan tumbuhnya gerak 

serta aktivitas anak. Kewajiban orangtua disini adalah menjaga agar 

kebutuhan anak akan kebebasan dan keleluasaan senantiasa terpenuhi 

tanpa harus melupakan keamanan dan keselamatannya. Para orangtua juga 

hendaknya mengarahkan anak memerlukan waktu yang tepat dengan 

melihat situasi dan kondisi yang sekiranya hal itu memungkinkan, tentunya 

dengan menyesuaikan pula dengan kecenderungan dan aktivitas anak. 

Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, 

instruksi dan larangan, sebab tabi’at jiwa anak untuk menerima keutamaan 

itu tidak cukup dengan hanya orangtua mengatakan kerjakan ini dan 

jangan kerjakan itu. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan 

yang panjang dan harus ada pendekatan yang lestari. Disamping itu, 

pendidikan itu tidak akan sukses, melainkan jika disertai dengan 
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pemberian contoh teladan yang baik dan nyata.  

Adapun yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan akhlak 

yang tercantum dalam tabel di atas sebagian besar telah ada pada pribadi 

anak usia dini dalam keluarga ini, yaitu anak telah mampu 1). menghayati 

suasana kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, 2). mengenal 

suasana kehidupan beragama di rumah. 3). Terbiasa mengucapkan kata-

kata yang mengagungkan Allah., tasbih, takbir, istighfar, shalawat dan doa 

pendek. 4). Anak mampu mengucapkan lafzhul jalalah dan dapat 

menggunakannya pada situasi yang tepat. Dalam hal ini anak mulai 

mengenal pendidikan adab (sopan santun) dan 5). Belajar Ibadah. 

Dengan pendidikan akhlak ini diharapkan agar anak sampai pada 

tahapan kesiapan untuk menerima beban perintah atau larangan pada usia 

baligh sehingga ia tidak mendapat kesulitan dalam menjalankan kewajiban 

agama dan siap ketika menjalani kancah kehidupan dengan penuh 

keyakinan dan percaya diri serta keteguhan. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendidikan akhlak dalam 

keluarga bagi anak usia dini, maka pembahasan masalah dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, bervariasinya tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai oleh orangtua dalam keluarga, merupakan 

kewajaran. Hal ini erat kaitannya dengan ekspektasi orangtua tentang 

kehidupan keberagamaan anak-anaknya. Pada dasarnya setiap orangtua 

pasti ingin yang terbaik untuk buah hatinya. Untuk membantu 

perkembangan anak menuju pribadi muslim yang baik, beragam cara 

ditempuh oleh orangtua untuk memberikan segala kebutuhan anak, agar 

mereka dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Namun apabila 

diorientasikan pada tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan pendidikan 

akhlak bagi anak usia dini adalah agar anak mampu mengenal suasana 

kehidupan beragama dalam keluarga, belajar ibadah wajib, dan 

membiasakan diri pada adab (sopan santun) yang baik dalam kehidupan 
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sehari-hari.  

Kedua,akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk 

perilaku. Akhlak bukanlah sekadar sopan santun kepada manusia, 

melainkan jauh menembus tiga dimensi hubungan, yaitu hubungan 

dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan hubungan 

manusia dengan alam sekitar. Sehingga bisa dikatakan berakhlak baik 

apabila mampu menjalin hubungan dalam tiga dimensi kehidupan tersebut 

secara harmonis. Materi pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan dan perilaku sehari-hari.  

Ketiga, di antara metode yang ditempuh dalam upaya penanaman 

akhlak mulia dalam keluarga bagi anak usia dini adalah: (a). Anak harus 

sering mendapatkan nasihat yang benar-benar menyentuh hat; (b). 

Orangtua harus melatih anak-anak sejak dini agar senantiasa berbuat baik. 

Perbuatan baik ini harus diwujudkan dalam praktek sehari-hari dan contoh 

yang konkrit dari orang dewasa, khususnya orangtua; (c). Inilah fase 

pembiasaan dan penanaman rasa cinta, dimana anak digiring untuk meniru 

orangtuanya dan teman-temannya dalam melakukan perilaku baik. 

Dengan perkataan lain, pembelajaran dengan perbuatan lebih dalam 

pengaruhnya daripada pembelajaran melalui ucapan. Karena itulah maka 

suasana keluarga, ketaatan ibu-bapak beribadah dan perilaku, sikap dan 

cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam, akan menjadikan anak yang 

lahir dan dibesarkan dalam keluarga baik, beriman dan berakhlak terpuji; 

(d). Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor identivikasi dan meniru 

pada anak usia dini merupakan hal yang sangat penting, sehingga mereka 

terbina, terdidik dan belajar dari pengalaman langsung, lebih besar dari 

pada informasi atau pengajaran lewat instruksi dan petunjuk dengan kata-

kata. Oleh karena itu, keeteladanan dari orang dewasa, terutama ayah dan 

ibu sangat dibutuhkan. Penanaman akhlak mulia ke dalam pikiran dan 

perbuatan anak akan gagal dan praktis tidak berpengaruh apabila orangtua 

hanya menasehati tanpa memberi contoh. Sejak kecil anak-anak akan 

memperhatikan segala yang ada di sekitarnya. Mereka akan meniru dan 
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mengikuti apa yang dilihatnya; (e). Menciptakan lingkungan pergaulan 

yang berakhlakul karimah dan menjauhkan anak dari pengaruh buruk yang 

akan mempengaruhi jiwa dan moralnya.  

Menjadi manusia yang berakhlak mulia tidak diberikan sebagai 

anugrah atau secara otomatis dimiliki oleh setiap manusia. Akan tetapi, 

hasil itu memerlukan proses panjang melalui pengasuhan sejak kecil serta 

latihan secara terus menerus. Wujud dari iman itu harus nampak pada 

berbagai kecakapan, seperti aktivitas yang bermuara pada Allah Swt, serta 

sopan santun baik kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya maupun 

terhadap alam sekitar. Hal ini berarti, beberapa aspek tersebut telah 

dirintis untuk ditumbuhkan sehingga timbul kemauan untuk melakukan 

berbagai kebaikan.  
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PENDAHULUAN 

Usia dini merupakan masa-masa emas dalam proses pendidikan bagi 

anak. Sehingga sangat penting untuk memanfaatkan usia emas itu untuk 

membentuk karakter anak di semua bidang, terutama karakter akhlak, 

kedisiplinan, pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat 

mendukung kehidupan yang baik di masa dewasanya. 

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan upaya untuk 

menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan 

pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. 

Pada balita, merupakan tahapan di mana anak belajar melalui contoh yang 

ada di sekelilingnya. Pada masa ini, merupakan masa emas untuk 

membentuk pola pikir anak kepada hal-hal yang baik, terutama membentuk 

kebiasaan positif mereka. 

Sebagai masa pembentukan perilaku dan kebiasaan anak, di usia 

emas ini akan berada dalam periode di mana mereka akan sangat senang 

melakukan observasi terhadap lingkungan di sekitar mereka, mempelajari 

hal-hal yang baru, dan meniru tindakan orang-orang yang lebih tua yang ada 
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di sekeliling mereka. Oleh karena itu, semua perkataan dan perbuatan yang 

dilakukan orang-orang di sekitarnya mulai dari orang tua, saudara, hingga 

teman sebaya akan membentuk perilaku dan kebiasaan mereka sejak kecil 

dan dibawa sampai tumbuh dewasa. Keadaan lingkungan tersebut juga akan 

mempengaruhi cara pandang mereka maupun cara mereka dalam 

menyelesaikan setiap permasalahan di masa depan. 

Sayangnya, karena kebanyakan orang tua di Indonesia mengabaikan 

pendidikan pola pikir usia dini bagi anak-anaknya. Mereka menganggap 

pendidikan anak usia dini tidak begitu penting, dengan alasan merka tidak 

ingin anaknya mengalami stres atau kehilangan masa bermain. Padahal, 70 

persen pembentukan karakter manusia itu dimulai dari usia nol hingga 3 

tahun. 

Anak-anak yang dimulakan dalam proses pendidikan melalui 

lembaga pendidikan resmi, lebih mengutamakan pengembangan ilmu 

pengetahuan daripada pola pikirnya. Padahal untuk membiasakan diri dan 

mengembangkan pola pikir anak, pendidikan sejak usia dini mutlak 

diperlukan. 

Pada usia 3 tahun pertama anak adalah usia penting baginya untuk 

menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Periode penting bagi 

perkembangan anak tersebut adalah dimaksudkan untuk memperoleh 

proses pendidikan. Di usia tersebut, anak akan belajar dengan cepat dengan 

meniru. Pada periode ini, merupakan tahun-tahun yang sangat berharga 

bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya 

sebagai stimulus terhadap perkembangan kepribadian, psikomotorik, 

kognitif maupun sosialnya. 

Karena itu, sangat penting untuk diketahui oleh orang tua bahwa 

agar anak memiliki kemampuan yang baik, perlu diasah dan dibiasakan sejak 

dini. Untuk itu dalam proses pendidikan anak usia dini di masa emas ini, 

mereka seharusnya diberikan stimulasi oleh lingkungan terdekat untuk 

mengoptimalkan kemampuan anak. 
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Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke 

arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan 

kasar), kecerdasan, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spititual. 

Di usia ini anak dapat dilatih dengan mudah untuk menerapkan kebiasaan-

kebiasaan baik seperti membangun kedisiplinan, menjaga kebersihan, dan 

terbiasa untuk menabung. 

Salah satu kebiaasaan positif yang penting untuk dibentuk di masa 

kanak-kanak seseorang adalah kebiasaan mengelola keuangan dengan 

bijak.1 Di usia dini hingga mencapai 10 tahun, anak sedang menjalani 

tumbuh kembang baik fisik dan mental. Di usia tersebut, anak sangat 

mudah menyerap pelajaran dan pengalaman yang diberikan kepadanya, 

sehingga menjadi saat yang tepat untuk mengajarkan berbagai kebiasaan-

kebiasaan baik yang dapat mendukung pengembangan kehidupannya di 

masa depan. Sehingga sangat penting memberikan pendidikan dengan 

contoh teladan kepada anak sejak awal. 

Pengelolaan keuangan yang bijaksana merupakan salah satu 

kebiasaan baik yang dapat diajarkan dan dijadikan pengalaman penting bagi 

anak-anak sejak usia dini. Patut diingat bahwa pendidikan yang tepat 

merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Karena itu, sangat 

penting bagi guru, orang tua, dan juga pemerintah untuk memberikan 

stimulus pada pendidikan dan literasi keuangan kepada anak usia dini, agar 

mereka memiliki kemampuan yang maksimal dalam pengelolaan keuangan. 

 

PENDIDIKAN DI USIA DINI 

Proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan 

dengan tujuan memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki makna bagi 

                                                 
1  Moschis, G. P. 1985. The Role of Family Communication in Consumer Socialization of 

Children and Adolescents. Journal of Consumer Research, 11: h. 898.  
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anak melalui pengalaman nyata yang memungkinkan anak untuk 

menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal.2 

Anak-anak yang sedang berada pada rentang usia 0-6 tahun, 

merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. 

Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai 

aspek sedang mengalami masa yang cepat. Di usia ini, fisik anak akan 

mengalami perkembangan yang cepat diikuti dengan perubahan perilaku 

dengan beradaptasi pada kondisi yang ada di sekitarnya. 

Di masa emas ini, merupakan masa peka di mana terjadi kematangan 

fungsi fisik dan psikis. Anak telah siap merespon stimulasi yang diberikan 

oleh lingkungan, terutama dengan meniru apa mereka lihat, dengar dan 

rasakan. 

Untuk membantu proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan 

yang diberikan pada anak, orang tua harus memperhatikan karakteristik 

yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak.3 Masa peka pada masing-

masing anak akan berbeda, bergantung kepada laju pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara individual. 

Ada banyak aspek yang mempengaruhi perkembangan anak usia 

dini. Aspek penting tersebut antara lain adalah aspek perkembangan 

motorik, kognitif, emosi, sosial, bahasa, moral dan agama. Kelima aspek 

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dan 

memiliki saling keterkaitan. Karena itu, dalam memberikan pendidikan 

kepada anak dalam usia dini, kelima aspek tersebut harus diperhatikan 

secara dan dikembangkan secara bersamaan 

Bagaimanapun, tujuan pendidikan anak usia dini adalah 

mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk 

                                                 
2  Clarke, M. D., Heaton, M. B., Israelsen, C. L., & Eggett, D. L. 2005. The Acquisition of 

Family Financial Roles and Responsibilities. Family and Consumer Sciences Research 
Journal, 33: h. 324.  

3  Yuliani Nuraini. Konsep dasar pendidikan anak usia dini. Jakarta: Indeks. 2011. h. 24 
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hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.4 Pemberikan 

pendidikan bagi anak sejak usia dini, bertujuan agar mereka mampu berpikir 

logis, kritis, mampu memberikan alasan, memecahkan masalah dan 

menemukan hubungan sebab akibat atas suatu keadaan atau peristiwa. 

Dengan demikian, anak akan lebih mudah beradaptasi terhadap setiap 

perubahan dalam lingkungan di mana mereka berada. 

Anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun, sedang dalam proses 

perkembangan yang cepat. Masa ini merupakan periode sensitif bagi anak 

di mana mereka belajar dengan sangat mudah dan cepat. Mereka dapat 

menerima dengan baik setiap stimulus yang diberikan oleh lingkungan 

kepadanya dan juga memberikan respon dalam tempo yang cepat. Pada 

masa ini anak siap melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memahami 

dan menguasai lingkungannya.5 

Kemampuan anak untuk menduplikasi apa yang dikatakan dan 

dilakukan orang di sekitarnya ditunjang oleh kemudahan otak mereka dalam 

menangkap dan menyerap pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh 

orang tua, guru, maupun teman sebaya. Sebagai masa emas yang sangat 

menentukan dalam pembentukan karakter anak, maka orang tua harus 

memanfaatkan periode tersebut dalam memberikan pendidikan yang sangat 

penting, terutama membentuk kebiasaan-kebiasan positif yang dapat 

memberi manfaat di masa dewasa mereka. 

Bagaimanapun, kemampuan responsif dari seseorang, sangat 

ditentukan oleh usia. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Levitt,6 

kemampuan otak manusia untuk merespon pengetahuan atau pengalaman 

                                                 
4  Tatik ariyanti. Pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak the 

importance of childhood education for child development. Jurnal dinamika pendidikan 
dasar volume 8, no 1, maret 2016: 53 

5  Tatik ariyanti. Pentingnya pendidikan anak usia din i bagi tumbuh kembang anak the 
importance of childhood education for child development. Jurnal dinamika pendidikan 
dasar volume 8, no 1, maret 2016: 50 – 58 

6  Allen, M. W., Edwards, R., Hayhoe, C. R., & Leach, L. 2007. Imagined interaction, 
attitudes towards money and credit, and family coalitions. Journal of Family and Economic 
Issues, 28: h. 4 
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akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Selain itu, upaya 

untuk meningkatkan kemampuan otak manusia seiring bertambahnya usia 

akan semakin tinggi. James Heckman mengemukakan bahwa manfaat besar 

dapat dihasilkan dari seseorang adalah ketika berinvestasi sedini mungkin 

pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).7 

Investasi pada SDM melalui pembelajaran keuangan sejak dini, akan 

memiliki economic return yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

investasi pada SDM yang sudah berada pada tingkat usia lanjut. Literasi 

keuangan tidak hanya diperlukan untuk mereka yang udah dewasa saja, tapi 

justru harus mulai diberikan sejak masih muda-muda, apalagi anak usia dini. 

Bahkan Otoritas Jasa keuangan (OJK) sudah sangat sadar kalau literasi 

keuangan kepada anak usia dini penting dilakukan. 

 

LITERASI KEUANGAN DI USIA DINI 

Pengertian Literasi keuangan telah dipelajari diberbagai bidang, 

termasuk tentang perilaku dari konsumen. Literasi merupakan hal yang 

berhubungan dengan pengetahuan dan pengetahuan itu menunjukan unsur 

yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Literasi merupakan 

kemampuan yang perlu dikuasai anak. Bagaimanapun, literasi tidak hanya 

berarti membaca, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman terhadap 

konteks yang dibaca. Anak yang memiliki kemampuan literasi, diharapkan 

dapat menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya di tengah 

masyarakat dan lingkungannya. Dengan literasi, anak dapat memiliki 

kompetensi dan kreativitas sehingga mampu menghadapi kehidupan yang 

lebih baik di masa depan. 

Menurut Program International for Student Assesment (PISA), 

literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-

konsep keuangan dan risiko, dan keterampilan, motivasi, kepercayaan diri 

untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat 

                                                 
7  James J. Heckman. Giving Kids a Fair Chance. Boston Review Books. The MIT Press, 

2013. 
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keputusan yang efektif dan berbagai konteks keuangan, untuk 

meningkatkan partisipasi dalam kehidupan ekonomi. Sehingga literasi 

keuangan mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menangani tantangan keuangan dan keputusan dalam kehidupan 

sehari-hari.8 

Literasi dan edukasi keuangan bagi anak usia dini sangat penting 

karena dapat membentuk perilaku dan kebiasaan keuangan anak ketika 

memasuki usia dewasa. Literasi keuangan adalah essential life skills yang perlu 

dimiliki oleh setiap orang sebagai salah satu strategi dalam melakukan 

aktivitas hidup sehari-hari, sejak dari bangun tidur di waktu subuh, hingga 

kembali harus beristirahat di malam hari. 

Penting untuk diketahui bahwa setiap hari manusia melakukan 

berbagai transaksi dengan sesama manusia lainnya, termasuk di dalamnya 

adalah bertransaksi di sektor keuangan. Sayangnya, masih sedikit 

masyarakat Indonesia yang merencanakan keuangannya dengan baik. 

Terlebih pada kaum milenial yang mayoritas lebih banyak membelanjakan 

uangnya, dibanding menabung untuk mencapai kesejahteraan finansial. 

Pendidikan literasi keuangan sangat diperlukan untuk mendidik 

manusia sadar dan paham tentang bagaimana cara mengelola keuangan 

secara bijak dan sesuai kebutuhan. Pendidikan literasi keuangan harus 

diberikan sedini mungkin kepada anak terutama pada anak usia pra sekolah 

dan sekolah dasar. 

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan literasi keuangan sebagai 

kemampuan dalam memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan 

mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan agar bisa hidup lebih 

sejahtera di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menyatakan bahwasannya misi penting dari program literasi keuangan 

adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat 

                                                 
8  Okky Dikria, Sri Umi Minarti W, Pengaruh Literasi dan Pengenalan Diri Terhadap Perilaku 

Konsumtif Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Malang, Vol. 9 No.2 (Malang, 2016), h. 145. 
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agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya 

pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak 

mudah tertipu pada produk-produk investasi dan menawarkan keuntungan 

tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan resikonya.9 

Literasi keuangan pada anak-anak masih sebatas pada pengenalan 

nilai uang, belum sampai konsep pengelolaan uang. Padahal, literasi 

keuangan bertujuan untuk memberi pemahaman tentang pengelolaan uang 

pada anak-anak. Literasi keuangan yang diberikan sejak dini dapat 

membantu anak memahami pengelolaan uang dalam kehidupan. Pada 

umumnya, anak-anak usia balita sudah mulai mengenal uang, terutama 

ketika mereka diikutsertakan dalam kegiatan transaksi ekonomi, baik oleh 

orangtuanya, maupun oleh teman bermain yang lebih tua umurnya. Di usia 

balita ini, anak sudah mulai mengerti bahwa uang dapat dipertukarkan 

dengan sesuatu, khususnya dengan yang mereka inginkan. 

Pada usia balita, anak juga sangat mudah belajar mengenai nilai 

nominal uang. Sebuah hasil penelitian menyebutkan bahwa banyak anak-

anak berusia ±10 tahun, sudah terbiasa menghabiskan uang untuk membeli 

apa yang mereka ingin, bukan sesuai kebutuhan. Bila kebiasaan ini 

dibiarkan, maka akan berdampak buruk di kemudian hari, karena 

berpotensi membentuk pribadi anak yang boros. 

Karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk mulai mengajarkan 

literasi keuangan sejak dini kepada anak-anak mereka. Pada saat anak 

diperkenalkan dengan uang, bukan hanya nilai nominal yang dijelaskan, 

tetapi juga manfaat dan terutama adalah dasar-dasar pengelolaan uang 

secara tepat, baik dan benar. Dengan memberi pemahaman mengenai 

pengelolaan uang, anak diharapkan dapat mengerti tentang fungsi yang 

sebenarnya dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengikut kepada 

kebutuhan, bukan kepada keinginan mereka. 

                                                 
9  Otoritas Jasa Keuangan Siaran Pers, OJK: Kanal Edukasi Dan Perlindungan Konsumen 

Pages Literasi http://www.ojk.go.id. 
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Melalui pendidikan literasi keuangan, anak juga diajarkan mengenai 

proses mencari uang. Kepada anak perlu diberi pemahaman bahwa 

mendapatkan uang bukanlah hal yang mudah, tetapi memerlukan kerja 

keras dan kerja cerdas. Sejak dini, anak-anak harus mulai diajarkan cara 

menghasilkan uang sendiri, menyimpan atau menabung uang mereka, 

membelanjakan uang dengan bijaksana, hingga ikut serta dalam donasi 

kepada masyarakat yang membutuhkan melakui sedekah. Apabila anak 

mengerti dan telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka 

pengelolaan keuangan anak hingga ia tumbuh dewasa dapat berjalan dengan 

baik. 

Literasi keuangan menjadi penting untuk ditanamkan sejak dini 

karena pengetahuan dan pengalaman keuangan yang ditanamkan akan 

terinternalisasi dalam diri anak sehingga membentuk karakter dan kebiasaan 

mengelola keuangan mereka di masa depan sebagai suatu budaya baik, 

seperti mengenal makna uang, kebiasaan menabung, hingga mendahulukan 

kebutuhan dari keinginan bahkan nilai-nilai berbagi.10 Pengenalan terhadap 

pengetahuan literasi keuangan sejak dini akan membuat anak-anak terbiasa 

mengelola keuangan dengan baik dan benar di masa yang akan datang. 

Literasi keuangan mencakup kemampuan untuk memilah 

kebutuhan keuangan, membahas tentang permasalahan keuangan, 

merencanakan masa depan, dan menanggapi dengan bijak untuk peristiwa 

kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari, termasuk 

peristiwa dalam perekonomian secara umum. Pendidikan literasi keuangan 

sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dalam berbagai kasus 

menunjukkan bahwa ketepatan dalam pengambilan keputusan keuangan 

sangat menentuka pada kesejahteraan manusia di masa yang akan datang 

maka manusia perlu dibekali dengan pendidikan literasi keuangan yang baik 

dan terencana. 

                                                 
10 ECD. 2006. The Importance of Financial Education. (www.oecd.org/publications/ 

Policybriefs diakses pada 20 November 2015). 
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Dalam pendidikan literasi keuangan, penting untuk diberikan 

pengenalan pengelolaan keuangan secara bijak dan mampu mengontrol 

pengeluaran keuangan dengan membedakan mana yang menjadi kebutuhan 

dan mana yang hanya sekedar keingninan. Pengenalan tentang perbedaan 

antara kebutuhan dan keinginan pada anak akan membuat anak terbiasa 

dengan pengendalian diri dalam pengeluaran uang. Seoarang anak perlu 

untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk membuat 

keputusan pribadi yang penting bagi dirinya.11 Namun sayangnya, 

pengetahuan dan keterampialn dasar tersebut jarang sekali mereka dapatkan 

baik dari keluarga ataupun sekolah. Hal tersebut membuat anak tumbuh 

tanpa bekal yang cukup mengenai pengetahuan tentang pengelolaan 

keuangan sehingga kelak bisa berakibat pada kesehatan keuangan pribadi 

ataupun keluarga mereka. Setiap manusia memiliki siklus hidup sehingga 

apa yang dilakukannya akan menjadi penentu kesejehteraan di masa depan. 

Dengan kata lain, kesejahteraan di masa depan merupakan fungsi dari masa 

lalu. Salah satu bentuk kesejahteraan adalah berhasil mencapai kebebasan 

keuangan dalam hidup. Untuk berhasil mewujudkannya membutuhkan 

pendidikan keuangan supaya nanti setelah dewasa, anak-anak akan cerdas 

dan mahir mengelola uang untuk akumulasi aset keuangan.12 

Di Indonesia pendidikan literasi keuangan masih menjadi sesuatu 

yang sangat jarang dilakukan baik di lingkup keluarga ataupun sekolah, 

pemberian pendidikan tentang literasi keuangan masih belum dilakukan 

secara serius dan terencana. Dalam budaya masyarakat kita adalah tabu 

membicarakan segala sesuatu tentang uang di hadapan anak. Itulah 

mengapa pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesehatan finansial 

keluarga belum mendapat porsi yang cukup pada kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah. 

                                                 
11  Moschis, G. P. 1985. The Role of Family Communication in Consumer Socialization of 

Children and Adolescents. Journal of Consumer Research, 11: h. 898 
12 Sina, P G. 2014. Peran Orangtua Dalam Mendidik Keuangan Pada Anak (Kajian Pustaka). 

Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora 14 (1): h. 76 
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Orang tua memiliki keterlibatan penting dalam perkembangan 

kehidupan seorang anak. Sebagai sosok pertama dan utama, orang tua dapat 

menjadi role model bagi seorang anak. Orang tua memiliki peranan penting 

dalam mempengaruhi masa depan seorang anak dalam perilaku ekonomi. 

Hal ini menunjukkan bagaimana pengalaman seorang anak akan dimulai 

dari lingkungan keluarga terdekatnya dan sangat dipengaruhi oleh orang tua. 

Peran sosialisasi ekonomi dihubungkan dengan perilaku ekonomi 

dapat dilihat dari perlakuan orang tua kepada anak-anaknya. Perilaku 

tersebut mencakup:13 (1) memberikan uang saku; (2) melibatkan anak pada 

pekerjaan di rumah; dan (3) bagaimana bekerja untuk orang lain. Sementara 

itu, keterlibatan keluarga dalam membentuk perilaku keuangan di kalangan 

generasi muda sangat ditentukan oleh peran setiap orang dalam keluarga 

terkait kepada bagaimana: (1) membuat keputusan keuangan berdasarkan 

apa yang dilakukan orangtua; (2) melihat orang tua dalam mengelola uang; 

(3) orang tua mempengaruhi anak dalam keputusan pengelolaan 

keuangan.14 

Penguatan literasi keuangan syariah bagi kalangan orang muda, 

semakin dibutuhkan sebagai kunci dalam menjawab kebutuhan akan 

kompetensi tersebut. Kebutuhan akan melek keuangan adalah hal yang 

sangat penting dan dibutuhkan di abad ke-21, terutama di era digital, di 

mana sistem keuangan juga telah memanfaatkan kemajuan teknologi 

tersebut. 

Patut dipahami bahwa literasi keuangan merupakan kecakapan 

hidup yang harus diberikan kepada anak sebagai bekal dalam menjalani 

hidup di masa depan. Pendidikan literasi keuangan pada anak bukan sekadar 

pada pengenalan uang, namun lebih jauh pendidikan literasi keuangan pada 

anak adalah sebuah konsep tentang pengenalan pengelolaan keuangan 

                                                 
13 Alhabeeb, M. J. 1999. Allowances and the economic socialization of children. Association 

for Financial Counseling and Planning Education, 10 (2): h. 5.  
14 Cohen, S., & Xiao, J.1992. Consumer Socialization: Children and Money. Childhood 

Education, 69 (1): h. 43 
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secara bijak dan mampu mengontrol pengeluaran keuangan dengan 

membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya 

keinginan. 

Permasalahan penting dalam literasi keuangan berdasarkan hasil 

penelitian Consumer Finansial Protection Bureau (CFPB) menyebutkan sebagian 

besar lembaga pendidikan resmi di banyak negara, tidak mengajarkan 

manajemen keuangan secara mandiri kepada siswa di sekolah sejak dini. 

Sebagai akibatnya, ketika memasuki dunia kerja mereka tidak tahu 

tata cara mengelola uang sehingga banyak yang melakukan kesalahan terkait 

keuangan. Inilah yang mendasari pentingnya pendidikan literasi keuangan 

sejak usia dini. Sementara sangat penting diketahui bahwa literasi keuangan 

dapat memberi pengetahuan yang sangat baik mengenai uang dan 

pengelolaannya kepada anak. Dengan memahami literasi keuangan, anak 

dapat mengerti keuangan tidak hanya dari nilai uangnya saja tetapi fungsi 

dan manfaatnya bagi kehidupan yang lebih baik. 

Definisi literasi keuangan sering dikaitkan dengan bentuk-bentuk 

operasionalisasinya, terutama terkait pada pengambilan keputusan yang 

sehat dan efektif, pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan, dan 

peningkatan partisipasi dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan.15 

Ada 4 (empat) aspek pengukuran literasi keuangan, yaitu: (1) General 

personal financial knowledge, yaitu pemahaman terhadap beberapa hal terkait 

pengetahuan keuangan dasar tentang keuangan pribadi; (2) Savings and 

borrowing, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman 

seperti penggunaan kartu kredit; (3) Insurance, yaitu pengetahuan dasar 

asuransi dan produk-produknya; dan (4) Investment, yaitu pengetahuan 

tentang suku bunga pasar, reksadana dan resiko investasi.16 

                                                 
15 Vitt, L. A., Anderson, C., Kent, J., Lyter, D. M., Siegenthaler, J. K., & Ward, J. 2000. 

Personal Finance and The Rush To Competence: Financial Literacy Education In The U.S. 
Middleburg, VA: Fannie Mae Foundation. h. 234 

16 Huston, S.J. 2010. Measuring Financial Literacy. Journal of Consumer Affairs 44 (2). John, 
D. R. 1999. Consumer socialization of children: A retrospective look at twenty-five years 
of research.The Journal of Consumer Research, 26 (3): 186. 
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Lusardi dan Mitchell dalam penelitiannya menyatakan bahwa literasi 

keuangan terdiri dari sejumlah pengetahuan dan kemampuan mengenai 

keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola atau menggunakan 

sejumlah uang untuk mengelola atau menggunakan sejumlah uang atau 

meningkatkan tarif hidupnya dan bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan.17 

Pendidikan literasi keuangan pada anak bukan sekedar pada 

pengenalan uang, namun lebih jauh pendidikan literasi keuangan dapat 

diartikan sebagai sebuah pemahaman yang komprehensif serta mendalam 

tentang pengelolaan keuangan pribadi ataupun keluarga yang membuat 

seseorang mempunyai kuasa, pemahaman dan keyakinan penuh terhadap 

keputusan keuangan yang diambil. 

Sejumlah kalangan menganggap bahwa literasi keuangan sebaiknya 

diberikan ketika individu sudah remaja.18 Asumsi ini didasarkan karena 

anak-anak dianggap terlalu kecil untuk memahami keuangan. Di sisi lain, 

para ahli keuangan memberikan rekomendasi agar literasi keuangan 

diberikan semenjak dini, karena hal ini akan terakumulasi sampai dewasa. 

Perilaku yang muncul pada usia dini cenderung berkembang dan sulit 

diubah. 

Seseorang dengan pengetahuan keuangan yang baik akan dapat 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan secara bijak. 

Mereka juga akan memiliki kemampuan untuk mendapatkan, memahami, 

dan mengevaluasi informasi yang relevan terkait pengambilan keputusan 

dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya.19 Maka dari 

itu begitu pentingnya pendidikan literasi keuangan diajarkan kepada 

seseorang sedini dan sebaik mungkin. 

                                                 
17  Lusardi, A dan O.S.Michell, “The Economic Imprortance of Financial Literacy: Theory 

and Evidence”. Journal of Economic Literature, 2014, h. 5. 
18  Bowen, C. F. 2002. Financial Knowledge Of Teens And Their Parents. Financial 

Counseling and Planning Volume 13(2): h. 202  
19  Sabri, M. F. MacDonald, M. Hira, T. K. & Masud, J. 2010. Childhood Consumer 

Experience And Financial Literacy Of Students in Malaysia. Familiy And Consumer 
Sciences Research Journal 38 (4). 
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Dewasa ini pendidikan tentang literasi keuangan sudah menjadi 

perhatian di beberapa negara. Kesadaran tersebut muncul karena semakin 

dipahami adanya korelasi antara kemampuan pengelolaan keuangan dengan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia juga sudah mulai marak 

pelaksanaan sosialisasi tentang pendidikan literasi keuangan yang dilakukan 

oleh lembaga–lembaga terkait antara lain Otoritas Jasa keuangan (OJK), 

Bank Indonesia, bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sangat disadari bahwa pendidikan literasi keuangan yang diberikan sedini 

mungkin akan sangat membantu seseorang kelak ketika dewasa dalam 

pengelolaan dan pembuatan keputusan tentang keuangan mereka. 

Ketidakpahaman tentang literasi keuangan akan sangat berpengaruh 

terhadap kesehatan keuangan seseorang. Sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Chen dan Volpe menemukan bahwa pemuda dengan tingkat 

pengetahuan akan literasi keuangan yang kurang baik cenderung 

mempunyai opini yang salah mengenai keuangan dan sering untuk 

melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan.20 Hal 

tersebut semakin menunjukkan bahwa pendidikan literasi keuangan sangat 

penting untuk dikenalkan sedini mungkin kepada anak–anak. Pemberian 

pendidikan literasi keuangan yang baik dan benar kepada anak membuat 

anak mempunyai bekal yang cukup dan membuat anak lebih 

menginternalisasi nilai-nilai tentang literasi keuangan sehingga hal tersebut 

akan sangat berpengaruh ketika dia dewasa kelak. 

 

LITERASI KEUANGAN SYARIAH 

Urgensi literasi keuangan syariah muncul bersamaan dengan 

pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang sangat signifikan. Kesadaran 

untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam dan mengaplikasikan dalam bisnis 

                                                 
20  Huston, S.J. 2010. Measuring Financial Literacy. Journal of Consumer Affairs 44 (2). John, 

D. R. 1999. Consumer socialization of children: A retrospective look at twenty-five years 
of research.The Journal of Consumer Research, 26 (3): h. 188.  
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modern, dapat menggantikan sistem keuangan konvensional yang 

menggunakan prinsip bunga, yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. 

Bagi umat Muslim, pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan 

syariah menjadi sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan 

terkait penggunaan keuangan dan pengelolaan keuangan. Karena itu, 

mengupayakan strategi perencanaan keuangan yang efektif dan efisien, 

menjadi tanggung jawab yang semakin penting untuk dilakukan. Namun hal 

itu memerlukan proses yang panjang sebagai efek dan pengetahuan literasi 

keuangan yang dimiliki. Sehingga pendidikan literasi keuangan semenjak 

dini diperlukan.21 

Literasi keuangan syariah yang rendah menjadi masalah yang harus 

cepat ditangani. Hal ini berkaitan dengan potensi besar yang dapat diraih 

demi kejayaan dunia dan akhirat. Potensi besar lahir dari status Indonesia 

sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. 

Peningkatan literasi keuangan syariah harus dilakukan sedini mungkin, di 

antaranya pada kalangan remaja sebagai konsumen aktif menjelang peran 

aktifnya dalam pengambilan keputusan keuangan serta aktivitas 

menghasilkan uang. Pengalaman dengan uang, pengajaran orang tua, serta 

pengalaman dengan aspek-aspek ajaran Islam yang dianjurkan serta dilarang 

oleh ajaran Islam diharapkan mampu menjadi modal utama remaja sebagai 

bekal pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang.22 

Dalam masyarakat Muslim, sektor keuangan diatur menurut aturan 

hukum-hukum Islam yang berlandaskan Al Quran dan Sunnah. Untuk 

dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan hukum 

Islam, maka sangat penting bagi umat Muslim untuk memahami sistem 

syariah sebagai dasar kegiatan bermuamalah, termasuk di sektor keuangan. 

Karena itu, literasi keuangan syariah menjadi sangat penting bagi 

                                                 
21  Lusardi, A dan O.S.Michell, “The Economic Imprortance of Financial Literacy: Theory 

and Evidence”. Journal of Ekonomic Literature, 2014, h.6 
22  Ani Triani & Hari Mulyadi. Peningkatan pengalaman keuangan remaja untuk literasi 

keuangan syariah yang lebih baik. I−Finance Vol. 05 No. 01,  Juli  2019. h. 35 
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masyarakat Muslim agar mereka dapat lebih memahami sistem keuangan 

yang berlandaskan syariat Islam sehingga terbebas dari riba. 

Literasi keuangan syariah atau melek keuangan syariah didefinisikan 

sebagai suatu keterampilan keuangan sebagai hasil dari pengetahuan, 

pemahaman, serta evaluasi informasi yang dapat mempengaruhi sikap 

seseorang dalam pengambilan keputusan yang bijak serta efektif sesuai 

dengan syariah. Hal ini bermakna seseorang memiliki kemampuan dalam 

aspek pengetahuan, sikap dan perilaku dalam mengelola keuangan 

berdasarkan prinsip-prinsip Islam. 

Konsep literasi keuangan syariah tidak terlepas dari koridor sistem 

ekonomi Islam. Ada 4 landasan yang disyariatkan dalam sistem ekonomi 

Islam, yaitu: (1) Prinsip keadilan, artinya lembaga keuangan syariah harus 

berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko 

masing-masing pihak; (2) Prinsip kemitraan, artinya lembaga keuangan 

syariah menempatkan nasabahnya sejajar sebagai mitra usaha yang saling 

bersinergi memperoleh keuntungan; (3) Transparansi, artinya bahwa 

lembaga keuangan syariah membuka laporan keuangannya secara 

berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi 

dananya; dan (4) Keuniversalan, artinya bahwa lembaga keuangan syariah 

sesuai prinsip Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.23 

Sebagai bagian dari ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah wajib 

menerapkan syariat Islam dalam operasional yang dijalankan. Syariat Islam 

tersebut mencakup prinsip akidah, ibadah, dan akhlak muamalah (fiqih 

muamalah), di mana perwujudannya selalu berlandaskan Al-Quran dan 

Sunnah. 

Aspek lain yang mencakup literasi keuangan syariah adalah 

manajemen keuangan atau kekayaan dasar (pendapatan, konsumsi dan 

tabungan), perencanaan keuangan (takaful, skema pensiun dan investasi 

                                                 
23  Peni Haryanti, Athi’ Hidayati, Iesyah Rodliyah, Choirun Nisful Laili & Sari Saraswati. 

Sosialisasi literasi keuangan syariah pada anak usia dini. Jurnal inovasi hasil pengabdian 
masyarakat (jipemas). Vol. 3 no. 2 September 2020, h. 17 
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berbasis syariah), zakat, warisan, hukum dan wasiyah, serta sumbangan amal 

(wakaf dan sedekah). Aspek ini menjelaskan adanya kewajiban yang harus 

dipenuhi pada setiap kegiatan keuangan dalam Islam yaitu zakat, transaksi 

dan investasi syariah, dana abadi, penerapan surat wasiat, manajemen 

properti anak yatim dan manajemen properti sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang diuraikan dalam prinsip Islam.24 

Berdasarkan prinsip ekonomi Islam, uang bukanlah suatu komoditas 

yang dapat diperjualbelikan, melainkan hanya sebagai alat pembayaran. 

Prinsip tersebut sangat berbeda dengan sistem konvensional, di mana uang 

sangat menentukan dalam pencapaian kesejahteraan hidup. Sementara 

dalam sistem ekonomi Islam, tujuan yang ingin dicapai adalah kejayaan 

hidup baik di dunia dan juga di akhirat. Hal tersebut termaktub dalam Q.S. 

Al-Baqarah [2]:60: 

ِض ُمفاِسِديانَ  َرا ا فِى اْلا ِ َوَْل تَعاثَوا ِق ّٰللاه زا ا ِمنا ر ِ َربُوا ا َواشا  ُكلُوا

Terjemahnya: 

“...Makan dan minumlah (rezeki yang diberikan) Allah dan janganlah kamu 

berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” 

 

Menjaga diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, 

diserukan dalam Q.S. Al-Maidah [5]:87: 

َ َْل يُِحبُّ  ا ۗاِنَّ ّٰللاه ُ لَُكما َوَْل تَعاتَدُوا ٰٓ اََحلَّ ّٰللاه ا َطي ِٰبِت َما ُموا ا َْل تَُحر ِ ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذياَن ٰاَمنُوا

 الاُمعاتَِديانَ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik 

yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” 

 

                                                 
24  Angelo M. Venardos. Islamic banking and finance in South-east Asia : Its development 

and future. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2006. 
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Sektor keuangan merupakan bidang yang sangat mudah 

bersinggungan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). 

Sementara Islam sangat tegas mengharamkan ketiga hal tersebut, 

sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:275) 

ٰبو َم الر ِ ُ الابَياَع َوَحرَّ  …َواََحلَّ ّٰللاه

Terjemahnya: 

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” 

 

Berbeda dengan literasi keuangan konvensional, literasi keuangan 

syariah merupakan pemahaman seseorang mengenai keuangan syariah. 

Pemahaman ini termasuk prinsip dasar, akad transaksi, lembaga dan juga 

produk keuangannya. 

Manfaat Literasi Keuangan Syariah Literasi keuangan syariah 

merupakan tolak ukur yang mengetahui seberapa pengetahuan yang dimiliki 

oleh seseorang mengenai prinsip keuangan Islam pada lembaga jasa 

keuangan dan produk jasa keuangan syariah. Dengan pengaruh literasi 

keuangan yang baik maka diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam 

proses pengambilan keputusan sehingga tujuan dan perencanaan keuangan 

dapat tercapai secara maksimal. 

Literasi keuangan syariah dapat membantu dalam memahami 

prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu sebagai berikut: a) Dengan adanya 

literasi keuangan syariah yang tertanam dalam diri seorang individu maka 

akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan 

prinsip syariah; dan b) Semakin banyak orang menabung dan melakukan 

kegiatan investasi secara syariah maka diharapkan kegiatan ekonomi akan 

berjalan stabil, karena sistem keuangan syariah secara tegas melarang riba 

atau bunga, maisir (spekulasi), dan juga tadlis (penipuan). 

Dengan demikian, dapat ditekankan bahwa pengetahuan dasar 

keuangan syariah menjadi salah satu aspek yang umum sekaligus harus 

dimiliki dalam konsep literasi keuangan. Agar dapat mengelola keuangan, 
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seseorang harus memiliki pengetahuan tentang keuangan. Seseorang dapat 

meningkatkan kesejahteraan finansial individu ketika orang tersebut 

memiliki pengetahuan. 

Pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan keuangan 

pribadi yakni bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta 

memahami konsep dasar keuangan.25 Konsep dasar keuangan termasuk 

perhitungan bunga majemuk, tingkat bunga sederhana, nilai waktu dari 

uang, dan lainnya. Dalam Ekonomi Islam segala bentuk kegiatan yang tidak 

didasarkan pada prinsip Ekonomi Islam hanya akan mendatangkan 

keuntungan sesaat yang akan menimbulkan banyak kerugian. Sebagai 

seorang muslim, sudah semestinya memiliki pengetahuan yang baik 

terutama dalam hal keuangan Islam, apa saja yang dilarang dalam kegiatan 

ekonomi dan apa saja yang boleh dilakukan. 

 

ASPEK-ASPEK DALAM LITERASI  

Keuangan Literasi keuangan terdapat beberapa aspek keuangan yang 

memungkinkan seorang individu untuk mengoptimalkan atau menerapkan 

literasi yang dimiliki secara maksimal. Aspek inilah yang akan membantu 

individu dalam perencanaan keuangan yang sehat dimasa mendatang yaitu 

sebagai berikut:26 

a.  Dasar-dasar keuangan yaitu mencakup berbagai pemahaman dasar 

seseoram dalam suatu sistem keuangan, yaitu bagaimana seorang 

individu mengatur pendapatan dan pengeluaran serta memahami konsep 

dasar keuangan, seperti perhitungan sederhana, bunga majemuk, 

likuiditas, dan lain sebagainya.  

b.  Pengelolaan keuangan mengajarkan bagaimana seorang individu 

mengelola keuangan pribadi mereka. Semakin banyak pemahaman 

                                                 
25  S.P. Wagland, and Taylor, S., “When it comes to financial literacy is gender really an issue” 

“Australian Accounting Business and Finance Journal, Vol 3, no. 1 (Mei 2009), h. 16. 
26  Nababan D, Sadalia, Analisis Personal Literacy Dan Financial Behavior Mahasiswa Strata 

1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra utara (Sumatra Utara, 2012) 
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mengenai literasi keuangan maka semakin baik individu tersebut dalam 

mengelola keuangan pribadi mereka. Konsep pengelolaan keuangan 

mencakup bagaimana setiap individu dalam mengananlisis keuangan 

pribadi mereka. Dalam hal ini individu diarahkan tentang bagaimana 

menyusun anggaran dan membuat prioritas penggunaan dana yang tepat 

sasaran. 

c. Managemen Utang dan Kredit. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 

tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setekah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. Management perkreditan 

adalah suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam proses pengumpulan 

dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Managemen hutang 

adalah proses pembayaran hutang dengan melibatkan pihak ketiga untuk 

membantu pinjaman hutang. Untuk lebih memudahkan pengaturan 

hutang maka sebaiknya dibuat rencana dimana dalam rencana tersebut 

terdapat langkah dimana pihak ketiga memantau pengelolaan hutang dari 

seseorang. 

d. Tabungan dan Investasi. Tabungan merupakan bagian pendapatan yang 

tidak dipergunakan untuk kegiatan konsumsi. Sedangkan investasi adalah 

bagian dari pendapatan yang dipergunakan untuk kegiatan mengasilkan 

barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan. 

e. Manajemen Risiko. Risiko adalah sesuatu yang muncul akibat dari adanya 

suatu ketidakpastian. Banyak cara yang dilakukan oleh individu untuk 

mengurangi kemungkinan risiko yang akan terjadi, yakni dengan 

menjalankan manajemen risiko. Menajemen risiko adalah pelaksaan 

fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yang bertujuan untuk 

mengelola risiko sehingga kerugian yang dialami dapat diminimalisir atau 

memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh. Terdapat 3 proses 
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manajemen risiko, yaitu: 1) Identifikasi risiko Dalam proses ini terlebih 

dahulu dilakukan identifikasi mengenai risiko apa saja yang kemungkinan 

besar akan terjadi. Caranya yaitu dengan menelusuri sumber-sumber 

risiko sampai dengan waktu yang ditentukan. 2) Evaluasi dan 

pengukuran risiko Tujuan dari dilakukannya adalah supaya karakteristik 

risiko dapat dipahami dengan baik. Setelah evaluasi dilakukan langkah 

selanjutnya yaitu melakukan pengukuran risiko, dengan memahami 

seberapa besar risiko yang mungkin akan dihadapi sehingga kita dengan 

mudah melakukan rencana penanggulangan risiko. 3) Pengelolaan risiko 

Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara membuat rencana 

penanggulangan risiko. Langkah yang dilakukan yakni dengan 

memisahkan ataupun menggolongkan risiko berdasarkan besar atau 

kecilnya keuntungan atau kerugian yang akan dihadapi. Ketika 

penggolongan risiko dapat dilakukan dengan baik maka diharapkan 

hasilnya pun akan optimal. 

 

Kemampuan pengelolaan keuangan menjadi sangat penting baik itu 

untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari ataupun untuk digunakan 

dalam menghadapi situasi-situasi krisis yang bisa terjadi setiap saat. 

Kemapuan pengelolaan keuangan juga sangat diperlukan untuk 

mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan manusia di masa yang akan datang. 

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan antara lain kebutuhan sehari-hari, 

kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan pendidikan anak serta kebutuhan 

jaminan di hari tua sangat diperlukan sebuah pengelolaan keuangan yang 

matang dan terencana.27 

Beberapa studi telah menemukan bukti bahwa sikap individu 

terhadap keuangan terkait dengan kebiasaan mereka belanja, praktek 

                                                 
27 Subroto Rapih. Pendidikan Literasi Keuangan Pada Anak: Mengapa dan Bagaimana? 

Scholaria, Vol. 6 No. 2, Mei 2016, h. 15 
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keuangan, dan perilaku.28 Hal tersebut identik dengan kebiasaan masyarakat 

Indonesia yang cenderung konsumtif serta mempunyai kebiasaan 

berbelanja dan mengalokasikan uang mereka untuk hal-hal yang bersifat 

jangka pendek. Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam melakukan 

aktivitas konsumsi biasanya melakukan pembelian barang berdasarkan atas 

dasar kesukaan dan ketertarikan terhadap model barang yang terlihat 

menarik, melakukan pembelian barang tanpa adanya perencanaan, membeli 

barang atas pertimbangan harga serta tidak mempertimbangkan manfaat 

maupun kegunaan, membeli barang dengan harga yang mahal atau barang 

dengan merek ternama akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi, 

membeli barang dengan jenis sama namun dari merek yang berbeda, 

membeli barang demi menjaga penampilan diri dan gengsi, serta membeli 

barang untuk menjaga simbol status. 

 

PENUTUP 

Pendidikan literasi keuangan sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi 

sebuah negera. Dewasa ini penerapan pendidian literasi keuangan di 

Indonesia masih belum dilaksanakan secara optimal baik di tingkat keluarga 

maupun sekolah. Mengingat pentingnya pemberian intervensi mengenai 

literasi keuangan pada anak akan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kesejahteraan di masa yang akan datang maka penerapan pendidikan literasi 

keuangan secara optimal harus segera dilakukan sedini mungkin. Pada 

tahapan yang masih dalam taraf perkembangan, akan sangat efisien jika 

pendidikan literasi keuangan diberikan kepada mereka anak usia dini. 

Penanaman nilai-nilai literasi keuangan yang benar pada usia dini akan selalu 

memberkas dalam fikiran mereka. Pemahaman dasar mengenai pendidikan 

literasi keuangan pada anak akan menjadikan anak tumbuh dewasa dengan 

bekal menganai literasi keuangan yang cukup serta mempunyai fondasi yang 

                                                 
28 Lachance, M. J., & Choquette-Bernier, N. 2004. College students' consumer competence: 

A Qualitative Exploration. International Journal of Consumer Studies, 28: h. 438.  
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kuat untuk memahami isu-isu serta masalah-masalah keuangan yang ada di 

sekitar mereka. 

Penerapan pendidikan literasi keuangan pada anak harus dilaukan 

sedini mungkin. Keluarga menjadi garda terdepan dalam menerapkan 

pendidikan literasi keuangan pada anak. Keluarga yang merupakan 

komunitas pertama dan yang menjadi orang-orang terdekat anak sangat 

signifikan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan literasi keuangan pada 

anak. Komitmen serta tanggung jawab orang tua menjadi hal yang sangat 

dibutuhkan agar penanaman nilai-nilai pendidikan literasi keuangan menjadi 

maksimal. Keterbukaan dan pemberian ruang diskusi yang cukup pada anak 

dalam membahas mengenai urusan finansial mutlak diperlukan agar anak 

tidak hanya menjadi obyek yang pasif tentang urusan finasial mereka.  
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PENDAHULUAN 

Orangtua harus memperhatikan pendidikan anak-anaknya sebagi 

bekal hidupnya di dunia dan akhirat hinggaia menjadi dewasa, hendaklah 

ia mendapat perhatian dan pembinaan yang baik, Zakiyah Darajat, 

menyatakan bahwa: 

“Dalam ajaran Islam, anak merupakan suatu amanah Allah swt, dengan 
demikian maka semua orangtua berkewajiban untuk mendidik anak-
anaknya agar menjadi insan yang saleh, berilmu dan bertaqwa.1 
 

Hal inilah yang merupakan suatu wujud pertanggung jawaban dari 

setiap orangtua kepada anaknya. Karena itu penanaman jiwa taqwa 

haruslah dimulai sejak anak lahir, sebagaimana yang telah diajarkan oleh 

agama Islam, bahwa anak yang lahir harus diadzankan supaya pengalaman 

pertama yang diterimanya adalah kalimat suci, yang nantinya akan 

membawa kepada taqwa. Oleh sebab itu, orangtua perlu memberikan 

                                                 
1  Zakiah Daradjat. Problematika Remaja di Indonesia. (Cet. I; Bulan Bintang, Jakarta. 1978) h 

46 
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bimbingan dan arahan-arahan kepada anak-anaknya, yaitu dengan melalui 

percontohan-percontohan atau mela-lui dakwah secara praktis. Misalnya 

bila orangtua hendak melakukan shalat, maka anak itu berada di 

belakangnya sebagai makmum untuk menurutkan apa yang dilakukan 

dalam shalat itu. 

Hal tersebut akan menjadi gambaran dari pada corak perilaku anak 

dan kemampuannya untuk menghadapi persoalan hidupnya di kemudian 

hari, yang ditanamkan di dalam rumah tangga oleh ibu dan 

bapaknya.Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa setiap anak didik yang 

baru lahir dalam keadaan suci, maka orangtuanyalah yang bertanggung 

jawab dalam membentuk watak anak tersebut. Hal itu sesuai dengan sabda 

Nabi Muhammad saw : 

َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل للاِ َصلَّى للاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: َما ِمْن  َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ َرِضَي للاُ 

َسانِِه َكَما تُْنتَجُ  َرانِِه أَْو يُـَمِجِّ دَانِِه أَْو يُنَِصِّ  َمْولُوٍد إَِّلَّ يُولَدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ فَأَبََواهُ يَُهِوِّ

 )رواهالبخارى ومسلم .(يَها ِمْن َجْدَعاءَ اْلبَِهيَمةُ بَـِهيَمةً َجْمعَاَء َهْل تُِحسُّوَن فِ 

Artinya: 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah Saw. pernah bersabda “Setiap 
anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (keimanan terhadap tauhidtidak 
mempersekutukan Allah) tetapi orangtuanyalah menjadikan dia seorang Yahudi 
atau Nasrani atau Majusi sebagaimana seekor hewan melahirkan seekor hewan yang 
sempurna. Apakah kau melihat ada cacatnya?.(H.R. Bukhari dan Muslim).2 

 

Hadis ini memberikan isyarat bahwa keluarga sebagai lingkungan 

awal pertumbuhan anak, yang harus diisi dengan hal-hal yang positif, 

sehingga dapat menjadi permulaan yang bgaik bagi pertumbuhannya. 

Orangtua berkewajiban membimbing, memberikan petunjuk dan 

menciptakan suasana serta sarana dan prasarana yang baik bagi 

perkembangan watak dan bakat anak-anaknya, yang bersifat positif dan 

                                                 
2  Al-Imam Abu Muhammad bin Ismail bin al-Mugirah bin bardizbah, t.th. Al-Bukhari, Matan 

Bukhary bi Hasyiyah al-Sindy, (Juz IV; Maktaba wa Mathba’ah Sulaiman Mar’iy, Singapura. 
T.th) h. 144 
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berusaha memberikan latihan-latihan dan nasehat-nasehat bagi anaknya, 

untuk dapat menjauhkan sifat dan naluri-nalurinya yang kurang baik atau 

pengaruh-pengaruh lingkungan yang buruk.  

Keluarga Sakinah merupakan harapan semua orang, dan keluarga 

dalam kesehatan jiwa adalah suatu matriks socsal atau suatu oganisasi bio-

piko-sosio-spitural, di mana anggota keluarga terikat dalam suatu ikatan 

khusus untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan bukan ikatan 

yang sifatnya statis serta terselubung. Masing-masing anggota keluarga 

menjaga keharmonisan dan kedinamisan hubungan satu sama lain atau 

hubungan silaturahmi satu dengan lainnya. 

Keharmonisan kehidupan suatu keluarga sesungguhnya terletak 

pada erat tidaknya hubungan silaturahmi antar anggota keluarga, terutama 

hubungan antar suami istri. Banyaknya orang berpendapat bahwa 

kebahagian suatu perkawinan terutama tergantung pada hubungan suami 

istri semata yang menitikberatkan kepada faktor cinta dan pemenuhan 

biologis; saja. Bekal cinta pemenuhan biologis saja tidak cukup. Akan 

tetapi pada hakikatnya suatu perkawinan terletak pada seberapa jauh 

kemampuan masing-masing pasangan untuk saling berintegrasi dari dua 

kepribadian yang berbeda.  

Cinta dan kepuasaan biologik mungkin menyenangkan awal 

perkawinan, tetapi tidak akan berlangsung lama,karena masing-masing 

pasangan tidak mampu untuk saling berintegrasi dan beradaptasi menjaga 

hubungan silaturahmi. Dampak dari ketidakmampuan menjaga 

harmonisasi keluarga tersebut yaitu keretakan rumah tangga atau broken 

home. Istilah "broken home" biasanya digunakan untuk menggambarkan 

keluarga yang berantakan akibat orangtua tak lagi peduli dengan situasi  

dan keadaan keluarga di rumah. Orangtua tidak lagi perhatian terhadap 

anak-anaknya, baik masalah di rumah, sekolah, sampai pada 

perkembangan pergaulan anak-anaknya di masyarakat.  

Namun, broken home bisa juga diartikan dengan kondisi keluarga 

yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, 
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damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang 

menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Kondisi ini 

menimbulkan dampak yang sangat besar terutama bagi anak-anak. Bisa 

saja anak jadi murung, sedih yang berkepanjangan, dan malu. Selain itu, 

anak juga kehilangan pegangan serta panutan dalam masa transisi menuju 

kedewasaan.  

Orangtua merupakan contoh atau panutan, dan teladan bagi 

perkembangan anak-anak, khususnya di masa remaja pada perkembangan 

psikis dan emosi, sebagai remaja tentu perlu pengarahan, kontrol, serta 

perhatian yang cukup dari mereka. Orangtua merupakan salah satu faktor 

sangat penting dalam pembentukan karakter selain faktor lingkungan, 

sosial, dan pergaulan. Terkadang bagi mereka yang mengalami broken home 

menjadi bingung dalam, bertindak, bahkan banyak yang salah langkah dan 

terjerumus ke dalam tindakan-tindakan salah sebagai dampak dari depresi 

pada persoalan rumah tangga. 

Aspek pendidikan anak tentunya banyak akan terabaikan akibat 

beban psikologi dan tekanan ekonomi yang goncang dan merupakan 

dampak  dari ketidakharmonisan keluarga. Sebagai orangtua, pendidikan 

merupakan hal yang mutlak bagi anak-anak dan dalam pembentukan 

karakternya sebagai usaha sadar dan terencana untuk  mewujudkan 

suasana belajar dan proses belajar Dalam undang-undang RI Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal I bahwa : 

Pendidikan di defenisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk  

mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, 

serta keterampilan yang di perlukan dirinya, diperlukan adanya pendidikan 

yang profesional terutama guru di sekolah-sekolah dasar dan menengah. 

Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan apabila kita 

terjebak dalam situasi yang tidak mengenakkan ini. Awalnya sulit dan tidak 

gampang karena kita mesti menghadapi situasi yang belum pernah kita 
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hadapi sebelumnya. Namun, bukankah setiap permasalahan itu ada jalan 

keluarnya. Dewasa ini masyarakat mengalami fenomena pergeseran moral 

dan nilai-nilai agama, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi Negara 

kita yang mengalami keterpurukan dalam beberapa dekade terakhir. 

Nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang dulunya menjadi 

tuntunan perlahan mulai di tinggalkan dan mengedepankan prinsip-

prinsip keuntungan pribadi. Kondisi masyarakat yang seperti ini dapat 

dilihat dari banyaknya pelanggaran terhadap tatanan yang dibuat baik oleh 

masyarakat itu sendiri maupun yang telah ditetapkan oleh Allah, Swt. 

Sebagai hamba Tuhan hendaklah saling mengajak kepada kebaikan, 

termasuk bagaimana merukunkan pihak-pihak yang “sesat”. Allah Swt. 

berfirman dalam  Q.S. Ali Imran (3) ayat 104 yang berbunyi : 

وِف  ُر عْ َم لْ ا ِ وَن ب ُر ُْم أ َ ي ِر َو يْ َخ لْ لَى ا وَن إِ عُ ٌ يَدْ ة ُمَّ ْم أ كُ نْ ْن ِم َكُ ت لْ َو

ونَ  ُح لِ فْ ُم لْ مُ ا َك هُ ئِ ََٰ ُول أ ِر ۚ َو كَ نْ ُم لْ ِن ا َن عَ ْو هَ نْ َ ي  َو

Terjemahnya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 
merekalah orang-orang yang beruntung.” 

 

Cukup banyak fenomena rumah tangga yang terjadi di lingkungan 

masyarakat, sehingga dengan demikian maka tuntunan agama sangat 

diharapkan untuk bagaimana membimbing masyarakat menjadi keluarga 

yang sakinah mawaddah wa rahmah. Namun, faktor lingkungan juga cukup 

memberikan pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga di 

suatu wilayah. 

Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa persoalan dasar yang 

menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia ini adalah 

masalah pembangunan, dan yang terpenting adalah pembangaunan mental 

spiritual. Ungkapan tersebut cukup menarik perhatian peneliti karena 

dengan mentallah yang mengendalikan dan mengatur setiap sikap, gerak 
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dan tindakan manusia.3 

Ketidakharmonisan rumah tangga karena persoalan mental yang 

cukup rapuh karena jauh dari nilai-nilai agama yang bahkan hanya 

dijadikan “casing’ dalam identitas dirinya. Dengan demikian bilamana 

mental agama lemah akibat kurang terasah, maka segala usaha dan 

tindakan yang ditujukan kepada pembangunan di segala bidang belum 

tentu akan membawa hasil seperti yang diharapkan, yaitu menciptakan 

kehidupan bangsa yang bahagia dan diridhai Allah Swt. 

Sesungguhnya peranan agama, sangat menentukan dalam 

pembangunan mental, karena agama memberikan pedoman-pedoman dan 

petunjuk-petunjuk yag dibutuhkan oleh manusia, sebagai syarat-syarat 

yang harus terpenuhi dalam menciptakan mental yang sehat dalam realitas 

sosial kemasyarakatan. Namun, fenomena terbalik terjadi pada kehidupan 

masyarakat yang dilanda broken home, tentunya hal tersebut akan banyak 

berimplikasi pada pertumbuhan dan perkembangan mental yang tidak 

baik terhadap kepribadian remaja dan anak-anak.  

 

PENGERTIAN BROKEN HOME 

Hawari memberikan pengertian tentang “broken home” sebagai 

sebuah ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga“.4 Banyak variabel yang 

memberikan pengaruh signifikan terhadap ketidakharmonisan sebuah 

rumah tangga, baik itu dipicu oleh persoalan ekonomi ataupun hal-hal 

lainnya. Sebagian orangtua yang tidak dapat berperan sebagai orangtua 

yang seharusnya melindungi dan memberikan pembinaan layaknya sebagai 

orang yang diserahi amanah oleh Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. 

Terkadang, mereka hanya menyediakan materi dan sarana serta fasilitas 

bagi si anak tanpa memikirkan kebutuhan batinnya. Orangtua juga sering 

menuntut banyak hal tetapi lupa untuk memberikan contoh yang baik bagi 

                                                 
3  Zakiah Daradjat, 2008, Ilmu Pendidikan Islam, Cet.VII, Jakarta: Bumi Aksara 
4  Dadang Hawari, 1997,  Alquran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Yogyakarta: Dana 

Bakti Prima Yasa, h.198. 
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si anak.  

Selanjutnya, Hawari juga menguraikan bahwa orangtua hendaknya 

dipahami dalam konteks yang luas, yaitu tidak hanya orangtua di rumah 

(sebagai ayah dan ibu), melainkan juga sebagai orangtua di luar rumah 

(sebagai anggota masyarakat, pejabat sipil maupun militer, pengusaha, 

agamawan, guru, dan profesi lainnya). Bila pengertian ini dapat diterima, 

maka peran serta sebagai orangtua, apakah itu di rumah, di sekolah, dan 

dimasyarakat, merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan 

dan penanganan perilaku menyimpang remaja (yang juga merupakan anak-

anak kita sendiri). 

Atas dasar itulah menjadi semua sebagai orangtua wajib 

menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sehat remaja 

sekarang ini, yaitu suasana rumah tangga/keluarga yang harmonis 

(keluarga sakinah).Segala hal yang dapat dikatakan kenakalan remaja 

tersebut kadang dapat bergeser maknanya menjadi life style atau gaya hidup. 

Secara umum dimaknai sebagai kurangnya perhatian dari orangtua atau 

karena “broken home”. 

Kenakalan remaja, merupakan salah si anak atau orangtua, 

demikian pertanyaan pada berbagai seminar dan diskusi yang sering 

digelar? Sebagian besar anak merasa kurang mendapat perhatian, atau 

tidak merasa tidak diperhatikan sesuai dengan keinginannya merasa punya 

alasan untuk bersikap “nakal”. Apabila anak tidak merasa aman dan 

nyaman dengan lingkungannya sehingga mencari lingkungan yang lain 

yang membuatnya merasa “diterima”, dan justru mengarah ke hal-hal yang 

negatif. 

Orangtua dan lingkungan seharusnya bertanggung jawab untuk 

membekali seorang anak agar terbentuk pribadi yang mantap sehingga 

tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang “keras”, bahkan yang 

lebih utama adalah mengisi jiwa labil seorang anak dengan pegangan-

pegangan hidup yang membuatnya merasa percaya diri melangkah dalam 

jalur yang semestinya. 
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Sebagai anak, harus bisa menunjukkan kepada orang bahwa 

walaupun keluarganya broken home sehingga tetap dapat mengangkat 

derajat orangtua dan keluarga. Orang luar tidak meremehkan keluarga kita 

karena ada masalah internal. Kita harus bisa koreksi diri, apa yg bisa 

dikerjakan agar hidup seperti ini tidak terjadi terhadap keluarga kita yang 

akan datang, bagaimana menjaga kelanggengan rumah tangga yang sakinah 

mawaddah. 

Dengan demikian, broken home merupakan sebuah realitas dalam 

kehidupan sosial masyarakat dan fenomena ini akan berimplikasi besar 

pada pada aspek perkembangan jiwa anak serta keluarga secara umum. 

Semuanya merupakan konsekuensi logis atas perilaku meyimpang dalam 

kehidupan sehari-hari. Ketidakharmonisan dalam keluarga sedikit 

banyaknya juga berimplikasi sosial terhadap aktivitas kemasyarakatan 

seseorang, misalnya di sekolah, di kantor/kampus ataupun di sekitar 

rumah dan tentunya akan menjadi bahan pergunjingan tetangga dan secara 

otomatis pula akan tereliminasi dengan sendirinya dari kehidupan sosial di 

sekitarnya. Broken home atau kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai 

“pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran 

sosial jika satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan 

kewajiban peran mereka secukupnya. Selanjutnya, William J. Goode yang 

bukunya diterjemahkan oleh Laila Hasyim menguraikan bahwa macam 

utama broken home adalah sebagai berikut:5 

1. Ketidaksahan, merupakan unit keluarga yang tidak lengkap karena sang 

suami atau istri tidak ada dan karenanya tidak menjalankan tugasnya. 

2. Pembatalan perkawinan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan. 

Terputusnya sebagai akibat karena salah satu atau kedua pasangan itu 

memutuskan untuk saling meninggalkan dan dengan demikian berhenti 

melaksanakan kewajiban perannya. 

3. Keluarga selaput kosong. Keluarga yang tinggal bersama tetapi tidak 

                                                 
5  William J. Goode, 2004, Sosiologi Keluarga (terj), Jakarta: Sinar Grafika, h. 24 
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saling menyapa atau bekerja sama satu dengan yang lain dan terutama 

gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain. 

4. Ketiadaan seseorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. 

Beberapa keluaga terpecah karena suami atau istri meninggal, 

dipenjarakan, atau terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi 

ataupun malapetaka lainnya. 

5. Kegagagaln peran penting yang “tak diinginkan”. Malapetaka dalam 

keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional, atau 

badaniah yang parah. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya, 

ataukah suami/istri yang mengalami penyakit jiwa.  

 

Demikian beberapa jenis ketidakharmonisan keluarga sebagai 

akibat dari sebuah proses disharmonisasi keluarga. Pada umumnya broken 

home terjadi sebagai akumulasi tidak tercapainya komunikasi dalam 

keluarga antara suami dengan istri ataupun antara orangtua (baik ayah atau 

ibu) dengan anak-anaknya. Namun, dengan pola hidup liberal tentunya 

akan memepertinggi tensi terjadinya broken home di zaman kehidupan 

kapitalis. 

 

PENGARUH LINGKUNGAN DALAM PENDIDIKAN ANAK 

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga 

dan dirawat dengan baik oleh orangtua yakni perawatan dan penjagaan 

yang sesuai dengan kehendak pemberi amanah, yakni Allah Swt. Meskipun 

berbagai kesibukan, kegiatan sosial dan kemanusiaan, tetap tidak boleh 

melalaikan terhadap pendidikan anak secara langsung. Banyak orangtua 

yang baik mendapatkan keturunan yang buruk moralitas dan 

spritualitasnya, karena pada awalnya pendidikan anak diserahkan pada 

pembatunya.  

Apabila hal ini bisa disadari dengan baik oleh orangtua, maka 

kelahiran anak merupakan hal yang harus disyukuri. Hal ini sangat penting 

untuk diperhatikan, karena pengaruh-pengaruh materialisme, maka 
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kelahiran anak selalu identik dengan jumlah pengeluaran keluarga yang 

bertambah, dan anak dipandangnya merupakan beban. Bila demikian 

maka modal interaksi yang terjalin antara orangtua dengan anak, jelas 

menjadi tidak harmonis dan konduktif bagi perkembangan anak. 

Bagaimanapun, pola-pola interaksional yang dibangun orangtua terhadap 

anaknya, merupakan persemaian bagi pertumbuhan anaknya itu sendiri. 

Abd. Rahman Getteng menguraikan bahwa: 

“Dalam lingkungan keluarga yang terpenting bagi anak adalah keseluruhan 
perlakuan-perlakuan orangtua terhadap putera-puteranya yang diterima 
dalam lingkungan keluarga, ia merasa disayangi dan diperhatikan oleh kedua 
orangtuanya, dan berlaku adil terhadap anak-anaknya”.6 
 

Anak membutuhkan kasih sayang tertentu dari kedua orangtuanya, 

bahkan sangat membutuhkannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Jika 

seorang anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtua, maka 

perkembangan anak menjadi tidak baik. Keadaan sebenarnya dari 

kebutuhan akan pertolongan pada pernyataan rasa cinta kasih, tidak lapar, 

haus, kedinginan, gelisah dan sebagainya. 

Pola interaksi dan penyikapan orangtua terhadap anaknya akan 

terjalin secara memadai, dan pada gilirannya akan memberikan konribusi 

positif terhadap pertumbuhan jiwa dan kepribadian anak. Pada tahap ini, 

orangtua sebenarnya telah bersama-sama mengembangkan wacana 

dengan jiwa anaknya. Dialog-dialog yang berlangsung dengan jiwa anak, 

apapun hasilnya, akan memberikan bekas yang sangat dalam dan 

menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari. 

Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tidak lagi bisa bercermin 

pada cerita atau legenda rakyat tersebut. Karena itu pula ijiminasi anak-

anak tidak terbangun kedalam idola pribadi yang jujur, berani, sederhana 

dan bertanggung jawab. Sebaliknya kehidupan anak-anak justru sarat 

dengan permainan elektronik, yang cendrung sangat egois dan tidak 

                                                 
6 Abd. Rahman Getteng, 1997, Pendidikan Islam dalam Pembangunan, Makassar: Al-Ahkam, 

h.97. 
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berempati. Imajinasi anak-anak yang juga sergap oleh jaringan media 

elektronik, khususnya, yang banyak memberikan tayangan fiksi, yang jauh 

berbeda dengan cerita-cerita rakyat. 

Jika hal ini terus berlangsung, maka pertumbuhan dini anak-anak 

akan tergantung bahkan kepribadiannya bisa lumpuh atau kerdil. Hal ini 

bisa terjadi karena nilai-nilai fitrah manusia, sesungguhnya berbeda 

bahkan banyak diantaranya bertentangan, dengan nilai-nilai heroisme 

manusia materialisme modern, yang banyak mendominasi dan 

mendeterminasi informasi global. Karena itu membiarkan hal tersebut 

terkontaminasi yang dapat berakibat fatal bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

Dalam hal ini yang terpenting untuk menjamin agar setiap anak 

dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya adalah dengan 

jalan menjaga masuknya input-input tetap terfilter dari kehidupan yang 

terkontaminasi. Pada tahap tertentu, bahkan diperlukan dekontruksi 

informasi dan pola prilaku sosial. Hal ini merupakan persoalan yang 

penting, karena anak-anak pada umumnya tidak memiki kemampuan 

untuk menyaring dan meresistensi diri dari sergapan nilai-nilai, etik, 

perilaku dan gaya hidup yang diketahuinya.  

Banyak contoh menunjukan bahwa kedisplinan yang diterapkan 

dengan pola dengan penyadaran, bisa memberikan efek positif 

perkembgangan intelektual dan spiritual. Perlu juga anak-anak diberikan 

pujian yang patut diterimanya atas prestasi yang diraihnya. Doktrin reward 

and punishment dengan pendekatan-pendekatan konsisten, seperti yang 

diajarkan dalam Alquran, adalah jalah terbaik untuk mendidik anak-anak 

pada fase-fase tersebut. 

Suharsono mengungkapkan bahwa dalam pergaulan tidak selalu 

berlangsung pendidikan walaupun di dalamnya terdapat faktor-faktor 

yang bedaya guna untuk mendidik seseorang. Pergaulan semacam itu 
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dapat terjadi dalam:7 

1. Hidup bersama orangtua, nenek, kakek atau adik dan saudara-saudara 

lainnya dalam suatu keluarga.  

2. Berkumpul dengan teman-teman sebaya. 

3. Bertempat tinggal dalam suatu lingkungan kebersamaan di kota, di desa 

atau di mana saja 

 

Dalam arti yang luas lingkungan mencakup iklim dan georafis, 

tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan dan alam. Dengan 

kata lain lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam 

alam kehidupan yang senantiasa berkembang, Ia adalah seluruh yang ada, 

baik manusia maupun benda buatan manusia atau alam yang begerak atau 

tidak bergerak, Kejadian-Kejadian atau hal-hal yang mempunyai 

hubungan dengan seseorang. Sejauhmanakah seseorang berhubungan 

dengan lingkungannya, maka sejauh itupula terbuka peluang masuknya 

pengaruh pendidikan kepadanya. Tetapi keadaan itu tidak selamanya 

bernilai pendidikan, artinya mempunyai nilai positif bagi perkembangan 

seseorang, karena bisa saja malah merusak perkembangannya. 

 

TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM 

Secara umum, Zakiah Daradjat memaknai bahwa “mendidik ialah 

membantu anak didik di dalam perkembangan dari daya-dayanya dan di 

dalam penetapan nilai-nilai”. Bantuan atau bimbingan itu dilakukan dalam 

pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam situasi pendidkan yang 

terdapat dalam lingkungan rumah tangga, sekolah maupun masyarakat.8 

Adapun pemberian bimbingan dilakukan oleh orangtua di dalam 

lingkungan rumah tangga, para guru di dalam lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Berikut ini deskripsi dari ketiga aktor dalam lingkungan 

                                                 
7  Suharsono, 2000, mencerdaskan Anak: mensintesakan kembali IQ dan I dengan IS, Jakarta: Insani 

Press, h. 93 
8  Daradjat, op.cit., h.34 



Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Anak Dalam Keluarga 

140 
 

pendidikan, yaitu: 

1. Orangtua 

Orangtua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-

anaknya, karena dari merekalah sehingga anak mula-mula menerima 

pendidikan. Artinya, bahwa lingkungan keluarga cukup berperan dalam 

membentuk karakter anak, sehingga salah satu faktor dalam pembinaan 

anak yaitu keharmonisan dan jauh dari broken home akan sangat 

membantu maksimalisasi dari keberhasilan pendidikan anak. 

Adapun peran orangtua dalam pendidikan yaitu: 

a. Memelihara dan membesarkan anak. 

b. Melindungi dan menjamin kesamaanm baik jasmaniah maupun 

rohaniah. 

c. Menyekolahkan hingga anak memeperoleh peluang untuk memilki 

pengetahuan. 

d. Membahagiakan anak dunia akhirat. 

 

Di dalam lingkungan keluarga, pangkal ketenteraman dan 

keharmonisan keluarga akan terbina dengan baik, bilamana semua elemen 

keluarga dapat menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhkan diri dari 

larangannya. Demikianlah bilamana kita betul-betul konsisten dalam 

hidup dan tetap berupaya menjaga harmonisasi keluarga. Demikian pula 

Islam senantiasa membimbing ummatnya agar senantiasa konsisten dan 

sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban untuk 

memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana firman Alah Swt. 

QS. At-Tahrim (66) ayat 6. 

ا النَّاُس  ُ ودُهَ ق ا َو اًر ْم نَ يكُ لِ ْه َ أ ْم َو كُ فُسَ َنْ أ ُوا  ُوا ق ن يَن آَم ِذ َّ ل ا ا هَ َيُّ ا أ َ ي

ْم  هُ َر ََم ا أ َ َم وَن َّللاَّ عْصُ ٌ ََّل يَ اد دَ ظٌ ِش ََل ٌ ِغ ة كَ ئِ ََل ا َم هَ يْ َ ل ُ عَ ة اَر َج ِح لْ ا َو

ونَ  ُر َم ُْؤ ا ي ُوَن َم ل عَ فْ َ ي  َو
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Terjemahnya: 

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. 

 

2. Guru 

Guru adalah pendididk professional, karenanya secara implisit ia 

telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebangai tanggung jawab 

pendidikannya yang terpikul di pundak pada orangtua. Tak kalah mereka 

menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti pelimpahan sebagian 

tanggungjawab pendidikan anak kepada guru. Hal itupun menunjukkan 

pula bahwa orangtua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada 

sembarangan guru/sekolah karena tidak sembarangan orang dapat 

menjadi guru. 

Di Negara-negara Timur sejak dahulu kalah guru itu dihormati oleh 

masyarakat. Orang India dahulu, menganggap guru itu sebagai orang suci 

dan sakti. Akan tetapi kata guru sebenarnya bukan saja mengandung arti 

pengajar, melainkan juga pendidik, baik di dalam maupun diluar sekolah 

bahkan menjadi penyuluh masyarakat. Allah Swt. mengangkat derajat para 

guru dalam QS. Al-Mujadilah (58):11 

ۚ اٍت  َج مَ دََر لْ ِع لْ ُوا ا ُوت يَن أ ِذ َّ ل ا ْم َو كُ نْ ُوا ِم ن يَن آَم ِذ َّ ل ُ ا عِ َّللاَّ فَ ْر  ...يَ

Terjemahnya: 

“… niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.  
 

3. Masyarakat 

Masyarakat turut serta memikul tanggungjawab pendidikan. Secara 

sederhan masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan 

kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, budaya dan agama. Setiap 

masyarakat mempunyai peraturan dan sistem tertentu. 

Masyarakat, besar pengaruhnya dalam memberikan arah terhadap 



Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Anak Dalam Keluarga 

142 
 

pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang 

ada di dalamnya. Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki 

agar setiap anak dididik menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan 

agamanya. Bila anak telah besar diharapkan menjadi anggota yang baik 

pula sebagai warga desa, warga kota dan warga negara. 

Sekalipun Islam menekankan tanggung jawab perseorangan dan 

pribadi bagi manusia dan menganggapnya sebagai asas, ia tidaklah 

mengabaikan tanggungjawab social yang menjadikan masyarakat 

solidaritas, berpadu dan berkerja sama membina dan mepertahankan 

kebaikan. Semua anggota masyarakat memikul tanggungjawab membina, 

memperbaiki, dan mengajak kepada kebaikan, sehingga daapaaaaat 

ditafsirkan bahwa manusia sebagai “makhluk yang bertanggungjawab”, 

firman Allah Swt QS. Al-Imran (3) ayat 110: 

َن  ْو هَ َنْ ت وِف َو ُر عْ َم لْ ا ِ وَن ب ُر ُْم َأ اِس ت لنَّ ْت لِ َج ِر ُْخ ةٍ أ ُمَّ َر أ يْ ُْم َخ ت نْ كُ

ْم ۚ  هُ ا لَ ًر يْ اَن َخ كَ َابِ لَ ت ِك ُل الْ َهْ َن أ ْو آَم َ ل ِ ۗ َو اَّللَّ ُوَن بِ ن ِم ُْؤ ت ِر َو كَ نْ ُم لْ نِ  ا عَ

قُونَ  اِس فَ لْ مُ ا هُ َُر ث َكْ أ ُوَن َو ن ِم ْؤ ُم لْ مُ ا هُ نْ  ِم

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 
yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 
Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang 
beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. 

 

Dalam membentuk pribadi yang kemudian dapat dikembangkan ke 

dalam suasana kelas, dan pengaruh guru amat besar. Untuk itu guru 

umumnya menggunakan alat-alat pendidikan. Di sinilah guru membentuk 

suatu lingkungan yang bersuasana tenang dan menggairahkan sehingga 

memungkinkan keterbukaan hati anak untuk menerima pengaruh 

pendidikan. Di samping itu terdapat lingkungan yang hanya dengan susah 

payah baru dapat diubah atau memang sama sekali tidak dapat diubah 

maupun dipengaruhi guru. 
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Pengetahuan tentang lingkungan, bagi para pendidik merupakan 

alat untuk mengerti, memberikan penjelasan dan mempengaruhi anak 

secara baik. Misalnya, anak manja biasanya berasal dari lingkungan 

keluarga yang anak tunggal atau anak yang nakal disekolah umumnya 

dirumah mendapat didikan yang keras atau kurang kasih sayang dan 

mungkin juga karena kurang mnedapat perhatian gurunya. 

Dengan demikialah jelaslah bahwa tanggungjawab dalam Islam 

bersifat perseorangan dan social sekaligus. Selanjutnya siapa yang memiliki 

syarat-syarat tanggung jawab ini tidak hanya bertanggungjawab terhadap 

perbutannya dan perbaikan dirinya, tetapi juga bertanggungjawab 

terhadap perbuatan orang-orang yang berada di bawah perintah, 

pengawasan, tanggungannya dan perbaikan masyarakatnya. Ini berlaku 

atas diri pribadi, isteri, bapak, guru, golongan, lembaga-lembanga 

pendidikan dan pemerintah. 

 

FASE PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ANAK  

Dalam Psikologi Anak dan Remaja Muslim, Mahfuzh menguraikan 

bahwa para ulama sepakat kehidupan seseorang dapat dibagi menjadi 

beberapa fase:9 

1. Dari mulai lahir sampai usia 2 tahun, disebut fase persiapan. 

2. Dari usia 2 tahun sampai 6 tahun, disebut fase permulaaan anak-anak. 

3. Dari usia 6 tahun sampai usia 12 tahun, disebut fase paripurna anak-

anak. 

4. Dari usia 12 tahun sampai usia 15 tahun, disebut fase permulaan remaja. 

5. Dari usia 15 tahun sampai usia 18 tahun, disebut fase pertengahan 

remaja. 

6. Dari usia 18 tahun sampai usia 22 tahun, disebut fase paripurna remaja. 

7. Dari usia 22 tahun sampai usia 30 tahun, disebut fase kematangan dan 

                                                 
9  M. Jamaluddin Mahfuzh, 2001, Psikologi anak dan Remaja Muslim, Jakarta: Dar Al-I’tisham, 

h.3 
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pemuda. 

8. Dari usia 30 tahun sampai usia 60 tahun, disebut fase pertengahan usia 

atau kejantanan. 

9. Dari usia 60 tahun dan seterusnya, disebut fase lanjut usia. 

 

Fenomena fase di atas menggambarkan kepada kita bahwa fase 

kanak-kanak dan fase remaja digambarkan sebagai dasar pembentukan 

kepribadian seseorang. Dalam fase tersebut proses penyaluran ilmu-ilmu 

agama mutlak dilaksanakan agar terbentuk sikap moral anak yang 

berlandaskan agama seperti menghormati orangtua, sopan, jujur dan lain-

lain sebagainya. Namun bilamana melewati kedua fase tersebut, maka yang 

terjadi selanjutnya adalah pengobatan atau penanggulangan, bukannya 

mendidik karena mengalamai keterlambatan nilai-nilai dasar keislaman 

sebagai peletak dasar moral. 

Masa kecil merupakan masa pembentukan kepribadian, maka 

dengan kehadiran Taman Pendidikan Alquran dapatlah menjadi media 

pendidikan alternatif dalam upaya mengatasi kelemahan ataupun 

ketidaktahuan beberapa orangtua tentang cara mengajarkan agama dan 

mengaji pada anak-anaknya. Ketidaktahuan orangtua bukan berarti 

menghalangi untuk memberikan yang terbaik bagi anak dalam pendidikan, 

khususnya Pendidikan Islam. 

Kisah Luqman dalam mendidik anak dengan nilai-nilai dasar 

keimanan agar kelak memiliki aqidah yang baik patutlah menjadi pelajaran 

bahwa keluarga sangat berpotensi awal untuk menanamkan aqidah Islam 

pada diri seorang anak manusia. Allah Swt berfirman dalam QS. Luqman 

(31) ayat 17.  

ْر  اْصبِ ِر َو كَ نْ ُم لْ ِن ا هَ عَ انْ وِف َو ُر عْ َم لْ ا ِ ْر ب ُم أْ َ َو ة ََل ِم الصَّ َقِ يَّ أ نَ ُ ا ب َ ي

ورِ  ُُم ِم اْْل ْز ْن عَ َك ِم لِ ََٰ َك ۖ إِنَّ ذ ابَ َصَ ا أ لَىَٰ َم  عَ

Terjemahnya: 

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 
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cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 
menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan 
(oleh Allah). 

 

Penekanan dalam pendidikan anak juga ditegaskan oleh salah 

seorang sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib RA: 

ْمتُْم فَإِ نَُّهْم ُخِلقُْوا ِلَز َمٍن َغْيَر َزَما نِكُمْ   ُمْوا اَْوَّلدَكُْم َغْيَر َماَعلِِّ  َعلِِّ

Artinya: 

Didiklah anak-anak kalian tidak seperti yang dididikkan kepada kalian sendiri, 
oleh karena mereka diciptakan untuk generasi zaman yang berbeda dengan generasi 
zaman kalian. 

 

Ke depan, diharapkan Taman Pendidikan Alquran dapat lebih 

profesional dalam upaya mencetak kader-kader pejuang yang memiliki 

nilai-nilai dasar keislaman. Dengan demikian tuntutan peningkatan 

sumberdaya manusia dan penambahan sarana belajar bagi para pengelola 

Taman Pendidikan Alquran mutlak menjadi prioritas dalam pengadaannya 

serta perbaikan kesejahteraan para guru agar dapat lebih maksimal dalam 

pelayanan kepada para anak didik. 

 

PENUTUP 

Keharmonisan suatu keluarga sesungguhnya terletak pada erat 

tidaknya hubungan silaturahmi antar anggota keluarga, terutama 

hubungan antar suami istri. Banyak pihak berpendapat bahwa kebahagian 

suatu perkawinan terutama tergantung pada hubungan suami istri semata 

yang menitikberatkan kepada faktor cinta dan pemenuhan biologis 

semata, namun hal tersebut tidaklah cukup. Akan tetapi pada hakikatnya 

suatu perkawinan terletak pada seberapa jauh kemampuan masing-masing 

pasangan untuk saling berintegrasi dari dua kepribadian yang berbeda. 

Orangtua dan lingkungan seharusnya bertanggung jawab untuk 

membekali seorang anak agar terbentuk pribadi yang mantap sehingga 
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tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang “keras”, bahkan yang 

lebih utama adalah mengisi Jiwa labil seorang anak dengan pegangan-

pegangan hidup yang membuatnya merasa percaya diri melangkah dalam 

jalur yang semestinya. 
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PENDAHULUAN 

Islam adalah agama yang sangat menghargai akal, kecerdasan dan 

intelektualitas. Setiap manusia tanpa terkecuali dilengkapi dengan akal dan 

perasaan. Akal yang berpusat di otak berfungsi untuk berpikir sedangkan 

perasaan pusatnya di hati yang berfungsi untuk merasa. Dengan akal dan 

pikiran, manusia bisa menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Usaha ke arah inilah yang disebut proses dan aktivitas pendidikan. Hal ini 

dikarenakan kemuliaan manusia itu ditentukan dari dan karena memiliki 

akal, perasaan serta ilmu pengetahuan dan kebudayaan.1 

 Manusia itu mulia dalam pandangan Allah swt. karena iman dan 

ilmunya sehingga dengan dasar itu dapat mengantarkannya untuk 

mendapat kebahagian di dunia bahkan di akhirat kelak. Sebagai akibat 

manusia menggunakan akal, perasaan serta ilmu pengetahuannya 

terwujudlah kebudayaan baik dalam bentuk sikap, tingkah laku maupun 

berupa benda. Karena itu, manusia adalah makhluk budaya karena 

                                                 
1  Zaenal Abidin, Panduan Mentoring Pendidikan Agama Islam Kontemporer (Cet. I; Bandung: 

UNPAS PRESS, 2012), h. 95. 
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manusia diberkati dengan kemampuan untuk menciptakan nilai 

kebudayaan.2 

Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai khalifah, tugas dan 

wewenangnya dalam menegakkan ketetapan Allah swt. di bumi. Dalam 

menjalankan tugas dan wewenang yang Allah swt. bebankan kepada 

manusia maka manusia dianugerahi Allah swt potensi ilmu, potensi untuk 

berbahasa, mengetahui dan memahami. Potensi-potensi itu sebagai 

penunjang akan tanggung jawabnya sebagai khalifah. Potensi inilah yang 

menjadikan manusia sebagai makhluk istimewa dibanding makhluk lain. 

Keistimewaan manusia pada kemampuannya mengekspresikan apa yang 

terlintas di benaknya serta kemampuan menyerap bahasa dan 

memasukkan ide sehingga mengantarkannya pada mengetahui. 

Ilmu pengetahuan bermula dari rasa keingin tahuan manusia 

tentang benda-benda alam disekitarnya, adanya kemampuan berpikir 

tentang apa, bagaimana dan mengapa menjadikan potensi manusia untuk 

berkembang dan berubah dari masa kemasa. Dorongan emosi untuk 

mempertahankan diri serta kemampuan untuk memahami dan belajar. 

Disinilah proses pendidikan terjadi, dengan kata lain, ilmu pengetahuan 

merupakan proses pendidikan, begitu pula sebaliknya dalam proses 

pendidikan terdapat ilmu pengetahuan. Dengan harapan orang yang 

memilki ilmu pengetahuan akan menjadikannya orang yang berpendidikan 

dan orang yang berpendidikan tentunya memilki ilmu pengetahuan. 

Karena tujuan pendidikan tiada lain untuk mengembangkan kemampuan 

dalam membentuk watak dan peradaban serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi negara. 

Meski kenyataannya sistem pendidikan kita terkotak-kotak karena  

berasal dari warisan belanda yang tujuannya hanya menghasilkan tenaga 

terampil dalam disiplin ilmu tertentu tapi tidak mennciptakan kaum 

cendekiawan yang dapat melahirkan ide bagi pemecahan masalah sosial 

                                                 
2  Baharuddin, Pendidikan Humanistik (Cet. I; Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2007) h. 45 



Peran Pendidikan Menuju Keluarga Harmonis 

149 
 

masyarakat yang sangat kompleks sehingga keberadaannya kurang terasa 

bagi masyarakat. Hal imi menuntut kita mengubah sistem pendidikan di 

seluruh tingkatan pendidikan agar mampu menghasilkan generasi yang 

mampu memecahkan persoalan, gejolak masyarakat ditunjang dengan 

disiplin ilmu yang mereka miliki.3 Dengan kata lain, pendidikan tidak 

hanya mampu mencerdaskan tetapi mampu mencetak karakter atau watak 

kepribadian dalam menyikapi persoalan realitas masyarakat.  

Masyarakat manusia apapun profesinya pasti membutuhkan 

pendidikan, karena dengan pendidikan diharapkan akan mendatangkan 

perubahan, baik perubahan ekonomi, kesehatan, sosial, budaya dan yang 

lainnya. Perubahan itu akan berdampak pada perubahan mikro (individu) 

dan juga perubahan pada makro (masyarakat atau negara).4 

Manusia dalam perjalanan kehidupan individu dan kehidupan 

sosial berinteraksi antar manusia, lelaki dengan lelaki, lelaki dengan 

perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan dengan perempuan, 

perempuan dengan lelaki. Interaksi sosial ini bukan tidak mungkin akan 

menimbulkan permasalahan antar satu dengan yang lain. Maka dari itu, 

manusia dengan segenap potensinya diharapkan mampu mengatasi dan 

menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. 

Relasi yang terjalin antara lelaki dan perempuan. Pada dasarnya 

perempuan dan lelaki berasal dari satu jenis yang sama, yaitu manusia. 

Timbullah kebutuhan antar keduanya. Sehingga hal tersebut menuntut 

lelaki menjalankan tugasnya sebagai seorang lelaki dan perempuan sesuai 

dengan tuntutan kehidupannya. Pada akhirnya keduanya memiliki 

berbagai tugas yang harus diselesaikan, tugas yang dapat dijalankan secara 

bersama-sama dan tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing 

individu.5 

                                                 
3  Mawardi dan Nur Hidayati, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar (Cet. 

VI; Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 135. 
4  Zaenal Abidin, op. cit., h. 98. 
5  Yessi HM. Basyaruddin, Fikih Perempuan (Muslimah) (Cet. III; Jakarta: AMZA, 2009), h. 

172-173. 
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Lelaki dan perempuan keduanya berkewajiban menciptakan situasi 

harmonis dalam masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan 

kodrat dan kemampuan masing-masing. Keistimewaan dan kekurangan 

serta perbedaan-perbedaan antar keduanya.6 

Allah swt menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. 

Keberpasangan mengandung persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan 

dan perbedaan itu harus diketahui agar manusia dapat bekerja sama 

menuju cita-cita kemanusiaan.7 Perbedaan antar keduanya tidaklah berarti 

melebihkan atas yang lain, perbedaan lelaki baik secara fisik dan non fisik 

dibandingkan dengan perempuan tidaklah dimaknai lelaki “lebih” 

dibanding perempuan akan tetapi perbeadaan keduanya membuktikan 

akan ketergantungan satu sama lain, saling melengkapi kekurangan. 

Ketergantungan lelaki terhadap perempuan tersirat dalam al-

Qur’an.1: 35.  

“Dan Kami (Allah) berfirman, Hai Adam, diamilah engkau dan isterimu 

surga (ini) dan makanlah darinya yang banyak lagi baik di mana dan kapam 

saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon itu, 

sehingga menyebabkan kamu berdua  termasuk orang-orang yang zalim”.8 

 

Ayat ini menjelaskan perintah Allah swt kepada Nabi Adam alaihi 

salam untuk tinggal di surga, namun pertanyaan yang timbul, kenapa 

dalam ayat ini Allah swt menyebut kata “isterimu” padahal pada ayat 

sebelumnya Allah swt tidak menyebut kata tersebut? Secara tersirat ayat 

ini memberi informasi akan pentingnya kehadiran perempuan bagi lelaki. 

Lelaki (Nabi Adam) tinggal di surga dengan segenap fasilitas kemewahan 

tetapi belum cukup baginya tanpa kehadiran perempuan. Hal ini sejalan 

dengan realita masyarakat bahwa lelaki tidak akan betah berlama-lama 

hidup sendiri dibandingkan dengan perempuan yang bisa betah berlama-

                                                 
6  M. Quraish Shihab, Perempuan (Cet. VII; Tangerang: Lentera Hati, 2011) h. 3. 
7  Ibid., h. 2 
8  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2000) h. 152-153. 
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lama, bertahan hidup sendiri. 

Kecenderungan, ketergantungan untuk hidup bersama mampu 

mewujudkan kehidupan harmonis. Salah satu perwujudan kehidupan 

harmonis itu adalah pernikahan. Pernikahan membentuk rumah tangga, 

rumah tangga mewujudkan keluarga. Manusia menikah dan membangun 

rumah tangga perlu belajar. Kenapa? Karena sebagian manusia 

beranggapan, mereka memang  butuh lawan seksnya tapi hanya untuk 

melampiaskan syahwatnya, mereka enggan memiliki keluarga dan rumah 

tangga.  

Manusia membutuhkan rumah tangga dan keluarga sebagai tempat 

mencurahkan kasih sayang kepada pasangan, anak-anaknya, memberikan 

ketenangan dan kebahagiaan. Rasa itu tidak dapat tersalurkan dengan baik 

kecuali melalui lembaga rumah tangga.9 Lembaga rumah tangga dan 

keluarga akan bertahan dan bertahan, kendati ada yang gagal dan 

menyakitkan. Kehidupan manusia masih tetap membutuhkan lelaki 

sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, hubungan yang lahir dari 

ikatan yang sah, sehingga mereka dapat menjadi orang tua yang berperan 

utama dalam mendidik anak dan membangun masyarakat.10 

Perkawinan sebagai elemen pembentukan keluarga dapat 

diasumsikan sebagai keterkaitan seorang pria dan wanita untuk menjalin 

hubungan dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan 

adanya perkawinan akan lahir keturunan yang sah dan mendapat 

pengakuan dari masyarakat dan hukum sebagai keluarga yang sah. 

Perkawinan sebagai upaya dasar untuk pembentukan keluarga dimulai 

sejak pemilihan jodoh agar pihak pria dan wanita sebagai calon suami isteri 

dipilih orang-orang yang dapat memegang peran masing-masing dan 

menempati fungsinya, kewajiban dan tanggung jawab menurut bentuk 

keluarga yang dicita-citakan. Oleh karena itu, pemilihan jodoh difokuskan 

                                                 
9  M. Quraish Shihab, Perempuan, h. 131. 
10  Ibid., h. 136 
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pada pemilihan orang yang dapat bekerja dan hidup bersama untuk 

mencapai tujuan bersama atas dasar saling pengertian. Atas faktor 

perbedaan yang dibawa masing-masing pihak, kelebihan dan 

kekurangannya, serta fungsi masing-masing memerlukan proses adaptasi 

yang biasanya tidak sepenuhnya dapat diterima dan dilakukan oleh setiap 

individu yang memasuki jenjang perkawinan. Karena mereka berangkat 

dari latar belakang individu, pendidikan, sosial budaya, keluarga dan jenis 

kelamin yang berbeda. Ada yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan 

suasana baru yang dihadapinya (perkawinan) bahkan secara mudah 

mengintegrasikan perbedaan individual suami isteri ke dalam bentuk 

paduan yang harmoni dan serasi. Akan tetapi, ada pula sebagian orang 

yang kurang mampu mengadaptasikan dirinya kepada suasana baru, dan 

tidak pula dapat menerima perbedaan yang dibawa oleh masing-masing 

suami isteri, sehingga keluarga menjadi kurang harmonis bahkan 

perkawinannya menjadi berantakan.11 Di sinilah peranan pendidikan 

dibutuhkan.  

Perkawinan, pernikahan adalah sebuah perilaku turun temurun dari 

umat manusia, sebagai sebuah sarana yang dipandang baik dan benar 

untuk melanjutkan proses regenerasi dan berkesinambungan hidup dan 

kehidupan umat manusia itu sendiri. Perkawinan merupakan ikatan yang 

sangat suci dan kokoh antara sepasang anak manusia yang diharapkan 

akan mampu menjalin sebuah ikatan lahir batin antara suami isteri sebagai 

modal untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah 

warahmah yaitu keluarga bahagia dan diridhai Allah swt. oleh karena itu, 

langgengnya sebuah pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat 

diinginkan oleh siapapun. Namun demikian, tujuan mulia dalam 

melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga ternyata 

bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Hal itu 

dikarenakan pasangan suami isteri yang menikah tanpa dibekali terlebih 

                                                 
11  Mawardi dan Nur Hidayati, Op. cit., h. 215-216. 



Peran Pendidikan Menuju Keluarga Harmonis 

153 
 

dahulu dengan pengetahuan serta pemahaman yang baik, tentang hak dan 

kewajiban dalam rumah tangga.12 

Allah swt juga telah menerangkan bahwa setiap makhluk yang 

diciptakan memiliki tugas dan kewajiban masing-masing, dan tugas yang 

telah diberikan tidak boleh dilanggar atau ditinggalkan. Keseimbangan 

hidup mulai guncang apabila salah satu bahkan keduanya ingin menjegal 

dan mengubah hak dan kewajiban tersebut, disinilah awal terjadinya 

kerusakan. Maka dari itu dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-

masing harus lebih memikirkan konsekuensi, kesullitan dan permasalahan 

yang akan muncul. Pernikahan antara lelaki dan perempuan memilki 

konseksuensi sosial yang sangat besar,oleh karena itu sepasang suami isteri 

harus mempunyai pondasi yang kuat dan kokoh agar pernikahan terus 

melaju.13 Pondasi tersebut bukan hanya didasarkan pada keimanan, agama 

semata tetapi juga harus ditopang dengan ilmu/pendidikan. 

Keluarga, berangkat dari pernikahan, penyatuan dua manusia 

dalam satu ikatan suci membentuk hubungan bahagia. Sebagaimana cita-

cita pernikahan itu membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

Di lain kesempatan, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa membentuk 

keluarga sakinah mawaddah warahmah seperti yang semua orang cita-

citakan tidak terbentuk dengan sendirinya, itulah mengapa setelah 

menikah pasangan bisa saja bercerai/berpisah maka dari itu perlu usaha 

bersama antar keduanya dalam mewujudkan hal tersebut.  

Esensi pernikahan tidak dititikberatkan pada biologis semata 

melainkan adanya hak dan kewajiban. Esensi yang terkandung dalam 

syariat pernikahan adalah menaati Allah swt. serta sunnah Rasul-Nya dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.14 

Keluarga adalah komunitas terkecil dalam membentuk bangsa dan 

negara, keluarga harmonis, negara akan harmonis, keluarga terkoyak, 

                                                 
12  Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga (Cet. I; Tangerang: Elsas, 2010), h. 1 
13  Yessi HM. Basyaruddin, op. cit., h. 176 
14  Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13. 
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pertahanan negara terancam. Namun seiring kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi yang tidak dibarengi oleh adanya kesadaran 

akan pentingnya ketahanan keluarga diperparah dengan minimimnya 

pendidikan maka muncul peluang dan juga ancaman. Gempuran tayangan 

infotainment di media elektronik dan media sosial yang mengumbar 

konflik rumah tangga bisa menjadi peletup terkoyaknya sendi-sendi 

kehidupan keluarga. Timbulnya tren di kalangan selebriti –kemudian 

ditiru- keluarga sebagai bahan konten channel youtube masing-masing seakan 

menjadikan keluarga bahan konsumsi publik, rumah tangga 

dikomersialkan, tidak ada batas, aib yang menjadi rahasia dan kehormatan 

diumbar bahkan terkadang dijadikan bahan candaan. Rumah tangga ibarat 

rumah kaca, semua orang bisa melihat, tidak ada sekat, tidak ada tirai, tidak 

ada pemisah antara privasi dan publik. Dan jika seperti ini tidak menutup 

kemungkinan akan menjebol ketahanan keluarga, jebolnya ketahanan 

keluarga akan mengantarkan kehancuran bangsa. Menjaga ketahanan 

keluarga dalam kehidupan rumah tangga tidak akan bebas dari 

permasalahan, perselisihan, konflik. Mengingat asal keluarga adalah 

menggabungkan dua unsur yang berbeda, diperlukan kesepahaman, saling 

menghormati dan saling menguatkan.  

Kesepahaman, saling menghormati bisa terwujud asalkan keduanya 

tahu akan tugas dan kewajibannya serta mampu melaksanakannya. 

Seorang isteri paham akan suaminya, suami memahami isterinya, isteri 

menghormati suaminya, suami menghargai isterinya, keharmonisan 

seperti ini tidak akan terwujud tanpa adanya ilmu atau pendidikan dari 

kedua belah pihak. Selain agama, ilmu memiliki peranan yang sangat besar 

dalam menjaga keharmonisan keluarga sebaliknya bila tidak memahami 

agama dan memiliki ilmu, bukan tidak mungkin konflik akan mengarah 

kepada tindakan kekerasan, atau kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT), 

baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual. 

Pemetaan tugas antara suami isteri mengakibatkan tidak adanya 

sikap saling tolong menolong, saling toleran ditambah dengan budaya yag 
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masih mengangap tabu jika pekerjaan isteri (di rumah) di lakukan suami. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. 

tidak canggung menjahit sendiri pakaiannya. Ini bukan berarti peran isteri 

tidak berfungsi tapi memberikan teladan bahwa suami bisa menjalankan 

tugas isteti apabila isteri tidak punya kesempatan. Gambaran ini 

menjelaskan pula bahwa melakukan tugas rumah tangga yang biasanya 

menjadi tugas isteri tidaklah tercela, tidaklah menjatuhkan martabat suami 

atau mengangkat derajat isteri. Karena sejatinya suami isteri adalah partner 

kerja, relasi dalam keluarga yang seharusnya saling tolong menolong.15 

Pernikahan adalah dunia orang dewasa karena banyak persoalan 

yang harus diselesaikan dengan pemikiran dewasa, bukan pemikiran yang 

kekanak-kanakan. Maka tidak salah bila dikatakan untuk menikah butuh 

banyak ilmu. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu dari berbagai aspek, 

bukan hanya pihak suami sebagai pemimpin tetapii juga isteri sebagai relasi 

dalam rumah tangga. Ilmu yang menunjang keharmonisa kehidupan 

rumah tangga perlu juga diketahui. Seperti ilmu berdandan, seorang isteri 

harus tahu bagaiman cara agar selalu terlihat cantik di hadapan suaminya. 

Ini bertujuan meningkatkan rasa cinta dan membuat suami betah di rumah 

karena naluri lelaki senang pada yang indah (cantik). Isteri yang terlihat 

kurang menarik memberi peluang suami mencari sesuatu yang menarik. 

Begitu pula, suami harus tahu berdandan, berdandan dalam makna 

berpenampilan bersih, harum dan wangi. Isteri juga tidak akan betah di 

rumah apabila pasangannya berpenampilan jelek. Penampilan menarik 

pada keduanya akan menumbuhkan gairah cinta yang merekatkan 

keharmonisan keluarga. Ilmu memasak, seorang isteri seyogyanya harus 

dan tahu memasak. Mengenal berbagai resep masakan, memasakkan 

makanan favorit suami. Bukan hanya isteri, suami pun harus dan tahu 

                                                 
15  A. Risnawaty Widayani, “Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif 
Maqasid al Syariah” (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 
2013), h. 43. 
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memasak. Walau terkadang dijumpai masih ada suami yang enggan 

memasak karena beranggapan bahwa memasak adalah tugas isteri. Ketika 

isteri tidak memasak dikarenakan suatu dan lain hal maka disinilah peran 

suami menggantikan isteri memasak, bukanlah hal yang aneh bila seorang 

suami dengan senang hati memasakkan isterinya. Hal ini tetntu akan 

menumbuhkan rasa kasih sayang antar keduanya. Ilmu akuntansi, ilmu 

mengelola keuangan. Berbicara uang sangatlah sensitif. Banyak perkara 

terjadi disebabkan dari uang, maka diperlukan kehati-hatian dalam 

mengelola keuangan karena bisa saja hal itu berujung konflik, isteri harus 

tahu mengatur keuangan (penghasilan dan pengeluaran) agar tercukupi 

kebutuhan keluarga, transparan pengeluaran kepada suami (tidak berfoya-

foya menghabiskan uang). Suami pun harus transparan, jujur pada isteri 

besaran penghasilan dan dari mana penghasilan itu diperoleh. Bahkan 

sebaiknya keuangan dikelola bersama dengan mendiskusikan hal-hal yang 

menjadi prioritas kebutuhan rumah tangga, hal ini akan mempererat 

tanggung jawab dan mengikis kecurigaan satau sama lain. Ilmu 

kedokteran, meski pasangan (suami-isteri) bukan berprofesi dokter tetapi 

seharusnya suami isteri harus tahu cara merawat jikalau ada salah satu dari 

keduanya sakit. Tidak jarang kita temui, suami atau isteri tega 

meninggalkan pasangannya saat sakit. Merawat bukanlah tugas isteri 

semata tetapi juga tugas suami. Jikalau isteri sakit maka suamilah yang 

bertugas merawat isteri, begitupula sebaliknya, hal ini akan menumbuhkan 

rasa saling menjaga satu sama lain. Ilmu menata rumah, termasuk menjaga 

kebersihan rumah agar selalu terlihat bersih, rapi dan nyaman. Tugas ini 

terkadang dibebankan hanya kepada isteri, suami tidak terlibat karena 

merasa itu bukan tugasnya. Merasa bahwa tugas suami hanya mencari 

nafkah di luar rumah maka segala sesuatu yang berkaitan di dalam rumah 

maka itu bukanlah tugasnya. Isteri yang menghabiskan banyak waktumya 

di rumah seharusnya merawat dan menata rumah rumah dengan baik agar 

selalu tampak bersih dan nyaman, ini bertujuan agar suami betah di rumah. 

Bayangkan saja, seorang suami pualng dari perkerjaannya dengan 
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keletihan dan capek karena aktivitas mendapati rumahnya berantakan atau 

kotor, tentu hal ini akan menimbulkan perasaan kacau dan tidak nyaman 

bahkan bisa menibulkan konflik saling menyalahkan. Perlu dipahami 

bersama bahwa merawat, menata rumah bukanlah semata-mata tugas atau 

tanggung jawab isteri tetapi juga tanggung jawab suami, maka ketika 

mendapati situasi yang tidak menyenagkan, tidaklah sepatutnya 

menyalahkan bahkan seharusnya suami ikut merawat dan menata rumah 

sehinggan rumah terlihat bersih dan nyaman. Hal ini akan menumbuhkan 

rasa saling memiliki. Ilmu romantis, romantisme harus tetap ada pada 

setiap pasangan, bukan hanya pada pasangan pengantin baru tetapi juga 

pada pasangan pengantin lama. Bertahun-tahun bersama, melihat dan 

bertemu dengan orang yang sama tentu menimbulkan kejenuhan dan 

kebosanan. Romantisme dihadirkan untuk menghilangkan kejenuhan dan 

kebosanan pada pasangan. Permasalahannya, siapa yang harus romantis, 

suami atau isteri? siapa harus memulai? Jawabannya, keduanya. Sifat 

wanita yang cenderung pemalu dan tidak ekspresif terkadang menjadi 

penghalang untuk memulai romantis kepada pasangannya. Padahal 

tidaklah memalukan apabila isteri yang memulai romantis pada 

pasangannya, di mulai dari memberikan perhatian, hal-hal yang disukai 

suami, menyiapkan kejutan romantis sampai mengucapkan kata I LOVE 

YOU. Suami pun harus romantis, secuek apapun suami seharusnya dapat 

mengekspresikan perasaan dengan sikap maupun kata-kata. Misalkan 

memberikan kejutan hadiah pada saat ualng tahun, memuji isteri, 

mnegucapkan kata I LOVE YOU, atau pun hanya sekedar mengecup 

kening isteri, memberikan perhatian dengan sengaja meluangkan waktu 

untuk berdua saja. Adanya perhatian, waktu berdua akan mengembalikan 

gelora cinta antara pasangan.16 Ilmu seks, begitu pentingkah? Pernikahan 

menjadi lembaga penghalalan hubungan seks antara lelaki dan perempuan 

sesuai dengan syariat. Menikah merupakan jalan syariat terpenuhinya 

                                                 
16  A. Risnawaty Widayani, ibid., h. 41-42 
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kebutuhan seks. Seks pula berpengaruh terwujud atau tidaknya keluarga 

sakinah mawaddah warahmah. Seks yang gagal bisa memicu konflik 

terjadinya perselingkuhan “jajan” di luar rumah. Maka ilmu seks 

dipandang perlu dipahami antar pasangan. Pemenuhan seks sebagai fitrah 

manusia bukan hanya sekedar pencapaian kepuasan semata, lebih dari itu 

diharapkan terjalinnya sentuhan cinta kasih dan perasaan mendalam antar 

keduanya. Dalam upaya mewujudkan keinginannya manusia tetap harus 

memperhatikan etika, adab adabnya sehingga tujuan cinta kasih, 

menumbuhkan rasa sayang bisa terwujud.17 

 Gambaran ilmu yang telah dipaparkan hanyalah sebagian dari ilmu 

yang harus dimilki atau dipahami antar pasangan. Keluarga dengan segala 

problematikanya mengajarkan kita untuk terus belajar. Karena 

kebahagiaan, keluarga harmonis tidak datang dengan sendirinya, perlu 

usaha bersama  untuk mewujudkannya. Ciptakanlah kebahagian hidup, di 

mulai dari keluarga harmonis. 
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PENDAHULUAN 

Merekonstruksi kembali pola dan wawasan dasar pendidikan Islam 

berarti harus meletakkan nilai-nilai dasar agama yang memberikan ruang 

lingkup berkembangnya proses kependidikan Islam dalam rangka 

mencapai tujuan. Pola pendidikan Islam dalam menanggulangi kenakalan 

remaja, meliputi upaya-upaya memperbaiki strategi pendidikan Islam yang 

menyangkut masalah bagaimana pelaksanaan proses pendidikan terhadap 

sasaran pendidikan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, dan juga 

bagaimana agar dalam proses tersebut tidak terdapat hambatan-hambatan 

serta gangguan baik internal maupun eksternal yang menyangkut 

kelembagaan atau lingkungan sosial.  

Penerapan metode-metode preventif (pencegahan) kuratif 

(pengobatan) dan rehabilitatif  (karantina) sangat perlu dilakukan bagi 

pendidik atau pihak penyelenggara sekolah, agar pembinaan generasi 

muda di sekolah dapat terarah dengan baik sehingga paling tidak dapat 
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mengurangi frekuensi kenakalan yang  terjadi pada remaja. 

Pendidikan Islam bertujuan untuk memberikan suatu model 

pembentukan kepribadian seseorang, keluarga dan masyarakat. Sasaran 

yang hendak dicapai ialah terbentuknya akhlak yang mulia, ilmu yang 

tinggi dan ketaatan beribadah. Akhlak yang mulia di sini dimaksudkan 

menyangkut aspek pribadi, keluarga dan masyarakat, baik dalam hubungan 

sesama manusia dan alam lingkungan maupun hubungan dengan Allah 

pencipta alam semesta, dari sini diharapkan terwujud muslim intelektual.1 

Proses pendidikan yang berlangsung di dalam interaksi yang 

pluralitas (antara obyek dengan lingkungan alamiah, sosial dan kultural) 

amat ditentukan oleh aspek manusianya. Sebab, kedudukan manusia 

adalah sebagai subyek dan obyek di dalam masyarakat. Hal ini memberikan 

konsekuensi tanggung jawab yang besar bagi manusia untuk memelihara 

alam lingkungan secara bersama. Bahkan manusia bertanggung jawab atas 

martabat kemanusiaannya (human dignity).  

Pendidikan Islam merupakan salah satu unsur dinamika sosial yang 

mempunyai konstribusi terhadap penanggulangan ketimpangan dalam 

masyarakat. Sementara itu, dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja, 

pendidikan Islam memerlukan rekonstruksi pemikiran yang relevan 

terhadap perkembangan remaja, khususnya remaja masa kini, yang sudah 

bersentuhan dengan budaya-budaya modern. Konsep pendidikan yang 

telah ada, bukan berarti telah usang atau tidak berlaku lagi, namun konsep 

pendidikan tersebut harus selalu diadakan rekonstruksi dan reaktualisasi 

agar dapat mengikuti perkembangan zaman dengan melihat kondisi sosial 

masyarakat. 

 

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM 

Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

                                                 
1  H.Z Jusuf, (ed.), Pendidikan Efektif Agama Islam (Jakarta: IKIP, 1988), h. 223. 
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ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi dapat 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan.2 

Dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam, khususnya dalam hal 

pengembangan strategi belajar mengajar, perlu pula diperhatikan tugas 

pokok pendidikan Islam dalam mengantisipasi perkembangan Iptek. 

Pendidikan Islam yang tugas pokoknya menelaah dan menganalisa serta 

mengembangkan pemikiran, informasi dan fakta-fakta kependidikan yang 

sama sebangun dengan nilai-nilai ajaran Islam harus mampu 

mengetengahkan perencanaan program-program dan kegiatan operasional 

kependidikan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan dan 

pemanfaatan Iptek modern serta cara mengantisipasi perkembangan 

negatif yang terjadi dalam bidang kehidupan sosial dan keagamaan 

ummat.3 

H.M. Arifin mengemukakan bahwa strategi pendidikan Islam 

dalam menghadapi tantangan modernisasi berkat kemajuan Iptek, 

meliputi: 

1. Motivasi kreatifitas anak didik ke arah pengembangan Iptek itu sendiri 

di mana nilai-nilai Islam menjadi sumber acuannya. 

2. Mendidik ketrampilan memanfaatkan produk Iptek bagi kesejahteraan 

hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. 

3. Menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan Iptek dan 

hubungan yang akrab dengan para ilmuan yang memegang otoritas 

Iptek dalam bidang masing-masing. 

4. Menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa 

depan umat manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran 

agama dari sumber-sumbernya yang murni dan kontekstual dengan 

                                                 
2  Syaiful Bahri Djamarah dan Aswin Zain, Strategi Belajar Mengajar (Cet. I; Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996), h. 5 – 6. 
3  H.M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 46. 
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masa depan kehidupan manusia.4 

 

Sebagai the agent of social change, pendidikan Islam dituntut untuk 

memainkan peran  secara dinamis dan proaktif. Di antara belitan berbagai 

persoalan besar, ia dihadapkan pula pada berbagai tantangan dan prospek 

ke depan. Buchori menilai kegagalan pendidikan agama disebabkan karena 

dalam prakteknya, pendidikan hanya memperhatikan aspek kognitif 

semata dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan korutif volutif, 

yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. 

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengalaman, 

antara gnosis dan praxis dalam kehidupan nilai agama atau dalam praktek 

pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak 

mampu membentuk pribadi-pribadi Islami.5 

Departemen Pendidikan Republik Indonesia Direktoral Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dalam hal ini Dirbinpaisun 

mengeluarkan delapan kebijaksanaan teknis pembinaan Pendidikan 

Agama Islam pada sekolah umum. Dalam petunjuk tersebut dikemukakan 

bahwa salah satu kepincangan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada 

sekolah umum sekarang ini ialah kurangnya keterpaduan antara tiga 

lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat.6 

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah, ada enam hal 

pokok yang harus dilakukan oleh guru,7 yaitu: 

1. Kegairahan dan kesediaan untuk belajar; Dalam proses mengajar, guru 

harus memperhatikan keadaan murid, tingkat pertumbuhan dan 

perbedaan perorangan yang terdapat di antara mereka. 

                                                 
4  Ibid. 
5  Zakiah Daradjat, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 

1995), h. 48. 
6  Mappanganro, Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah (Cet. I; Ujungpandang: Berkah 

Utami, 1996), h. 59 – 60. 
7  Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 22 – 23. 
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2. Membangkitkan minat murid; Guru harus mampu membangkitkan 

motivasi membangkitkan minat murid dengan berusaha memenuhi 

keperluan mereka, dan menjaga bakat mereka serta mengarahkannya 

pada yang benar, sehingga menjadikan murid bergairah menerima 

pelajaran. 

3. Menumbuhkan sikap dan bakat yang baik. 

4. Mengatur proses belajar mengajar; ini merupakan faktor utama dalam 

berhasilnya proses belajar, karena ia memudahkan murid untuk 

memperoleh pengalaman tersebut dan dalam memanfaatkannya.  

5. Berpindahnya pengaruh belajar dan pelaksanaannya ke dalam 

kehidupan nyata.  

6. Hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar; Proses belajar 

dapat berjalan lancar atau tersendat-sendat tergantung pada hubungan 

sosial dalam kelas antara guru dan murid dan di antara murid-murid 

sesama mereka.  

 

OPTIMALISASI BIMBINGAN DAN KONSELING 

Remaja seringkali menarik diri dari masyarakat, acuh tak acuh 

terhadap aktivitas agama, bahkan kadang-kadang nampak tindakan 

mereka menentang adat kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh orang 

dewasa. Hal ini biasa disebabkan karena mereka tidak dapat memperoleh 

kedudukan yang jelas dalam masyarakat.8 

Zakiah Daradjat menyebutkan bahwa dalam pembinaan remaja, 

langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pembinaan mental. Karena 

moral dapat tumbuh melalui pengalaman langsung dalam lingkungan di 

mana ia hidup, kemudian berkembang menjadi kebiasaan.9 Dalam hal ini, 

pembina moral atau akhlak yang pertama adalah orangtua. Apa yang 

dilakukan orangtua melalui perlakuan dan pelayanannya kepada si anak, 

                                                 
8  Abd. Rahman Getteng, Pendidikan Islam dalam Pembangunan (Cet. I; Ujungpandang: Yayasan 

al-Ahkam, 1997), h. 62. 
9  Zakiah Daradjat, “Membina”, op. cit., h. 119. 
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merupakan pembinaan akhlak terhadap anak itu.10 

Sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga memegang 

peranan yang sangat penting terutama dalam pembinaan sikap mental, 

pengetahuan, dan keterampilan anak. Sasaran pembinaan ini adalah 

tumbuhnya remaja-remaja yang dinamis, kritis, dalam berpikir dan 

bertindak. Keadaan ini akan memperkecil frekuensi terjadinya 

penyimpangan. Usaha pendekatan tersebut antara lain:11 

1. Mengintensifkan pelajaran pendidikan agama. 

2. Mengadakan pembenahan dan pemenuhan sarana dan prasarana 

pendidikan. 

3. Penerapan metodologi mengajar dan belajar yang efektif, menarik 

minat siswa dan perhatian anak sehingga anak belajar lebih aktif. 

4. Dalam pelaksanaan kurikulum, hendaknya memperhatikan 

keseimbangan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang memadai. 

5. Peningkatan pengawasan dan disiplin terhadap tata tertib sekolah. 

6. Mengadakan identifikasi dan bimbingan mengenai bakat, minat, 

kemampuan dan penyalurannya. 

7. Melatih atau membiasakan anak untuk dapat bekerjasama, 

berorganisasi, dengan bimbingan guru melalui organisasi sekolah, 

misalnya OSIS dan lain-lainnya.  

8. Mengadakan tenaga guru agama yang ahli dan berwibawa serta mampu 

bergaul dengan guru-guru lain, sehingga bisa ditiru oleh murid-

muridnya. 

 

Pembinaan remaja di sekolah dapat dilakukan dengan mengadakan 

kegiatan tambahan atau kegiatan ekstra kurikuler. Aplikasi praktis kegiatan 

ekstra-kurikuler harus signifikan dengan tujuan-tujuan yang tertera dalam 

kurikulum dan tujuan umum pendidikan. Kegiatan pendidikan tambahan 

                                                 
10  Ibid. 
11  Sahilun A. Nasir, Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja (Cet. I; 

Jakarta: kalam Mulia, 1999), h. 94. 
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juga dapat berbentuk permainan dan olahraga.12 

Pendidikan Islam mencakup seluruh hidup dan menjadi pengendali 

dalam segala kegiatan dan tindakan. Maka setiap guru, apakah dia guru 

agama atau guru umum, harus berjiwa agama. Dia harus dapat menjunjung 

tinggi ajaran agama, kendatipun ia tidak mendalaminya, namun 

kepribadian, akhlak dan sikapnya hendaknya dapat mendorong anak didik 

untuk mencintai agama dan hidup sesuai dengan ajaran agama.13 Dengan 

demikian, pembinaan remaja dan generasi muda dapat terarah secara 

terpadu dan selaras mencapai tujuan sesuai dengan cita-cita pendidikan 

nasional. 

 

STRATEGI PENCAPAIAN DAN REHABILITASI 

 Untuk mendekatkan masalah remaja atau tantangan yang dihadapi 

remaja pada suatu pemecahan yang tepat, maka hendaknya ditinjau 

terlebih dahulu dari subyeknya, kemudian pada bentuk dan sifat 

perbuatannya.  

Dalam menghadapi kenakalan remaja perlu adanya tindakan-

tindakan, yaitu: 1) Tindakan preventif, 2) Tindakan represif, dan 3) 

Tindakan kuratif dan rehabilitasi.14 

1. Tindakan Preventif 

Usaha-usaha preventif yang dilakukan di sekolah dapat meliputi: 

a. Mengintensifkan pelajaran pendidikan agama. Bagi remaja sangat 

diperlukan adanya pemahaman, pendalaman serta ketaatan terhadap 

ajaran-ajaran agama yang dianut. Dalam kenyataan sehari-hari 

menunjukkan bahwa anak-anak remaja yang melakukan kejahatan 

sebagian besar kurang memahami norma-norma agama, bahkan 

                                                 
12  Adnan Hasan Shalih Baharits, Mas'uliyah al-'Ab al-Muslim f³ Tarbiyah Liwalad³n f³ Marhalati 

al-Tuflah, diterjemahkan oleh Shihabuddin dengan judul "Tanggung Jawab Ayah Terhadap 
Anak Laki-laki" (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 358. 

13  Zakiah Daradjat, “Membina”, op. cit., h. 19. 
14  Ny. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja (Jakarta: Gunung Mulia, 

1991), h. 161. 
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mungkin lalai menunaikan menunaikan perintah-perintah agama.15 

Yang dimaksud dengan pendidikan agama di sekolah bukanlah 

pendidikan yang diberikan oleh guru agama saja, akan tetapi mencakup 

seluruh isi pendidikan yang diberikan tiap-tiap guru, segala peraturan 

yang  berlaku di sekolah dan seluruh suasana dan tindakan yang 

tercermin dalam tindakan semua staf pendidikan, pegawai dan alat-alat 

yang dipakai.16 

b. Penerapan metodologi mengajar dan belajar yang efektif, menarik minat 

dan perhatian anak, sehingga anak belajar lebih aktif 

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya prilaku menyimpang, bisa 

dilakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan remaja dalam 

bidang-bidang tertentu sesuai dengan kemampuan dan bakatnya 

masing-masing. Dengan adanya kemampuan khusus ini (misalnya 

dalam bidang teater, musik, olah raga, baca puisi dan sebagainya), akan 

menghindarkan remaja dari aktivitas yang sifatnya negatif.17 Di antara 

faktor terpenting yang mempengaruhi pembinaan murid adalah 

ketenangan dan penerimaan mereka terhadap kegiatan mereka dan 

menerimanya dengan semangat, karena metode yang digunakan dalam 

pengajaran.18 

c. Dalam pelaksanaan kurikulum hendaknya memperhatikan 

keseimbangan aspek kognitif, afektif, psikomotorik yang memadai  

 Kemampuan mengerti dan menghayati perasaan remaja dalam posisi 

yang berbeda antara anak dengan orang dewasa (perbedaan usia, 

perbedaan status, perbedaan cara berpikir dan sebagainya).19 Di antara 

                                                 
15  Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 

120. 
16  Zakiah Daradjat, “Membina”, op. cit., h. 88-89. 
17  Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja (Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2000), h. 222. 
18  Abd. Aziz el Qussiy, As±s al-¢ihhah al-Nafsiyah, diterjemahkan oleh Zakiah Daradjat dengan 

judul Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/Mental (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 251. 
19  Sarlito Wirawan Sarwono, op. cit., h. 224. 
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tiga aspek ini harus ada hubungan yang harmonis dalam 

pelaksanaannya sehingga pelaksana pendidikan di sekolah dapat 

berjalan dengan baik. 

d. Mengadakan pembenahan dan pemenuhan sarana dan prasarana 

pendidikan 

Pengaruh sekolah itu tentunya diharapkan positif terhadap 

perkembangan jiwa remaja, karena sekolah adalah lembaga pendidikan. 

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus menyiapkan sarana dan 

prasarana pendidikan yang memadai, misalnya penyediaan 

laboratorium, perpustakaan, lapangan olah raga, alat-alat musik untuk 

vokal group (marching band) dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar siswa 

dapat terhindar dari lingkungan lain selain sekolah yang berdampak 

negatif, seperti pusat perbelanjaan, pasar swalayan, taman hiburan, 

mall, diskotik dan sebagainya.20 

e. Peningkatan pengawasan dan disiplin terhadap tata tertib sekolah. Hal 

ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan langsung, yaitu bimbingan yang diberikan secara pribadi 

kepada siremaja itu sendiri melalui percakapan, mengungkapkan 

kesulitan siremaja dan membantu mengatasinya. 

2. Pendekatan melalui kelompok dimana ia selalu merupakan anggota 

kumpulan atau kelompok tersebut : 

f. Mengadakan identifikasi dan bimbingan mengenai bakat, minat, 

kemampuan dan penyalurannya. Hal ini dapat ditempuh dengan cara : 

1. Usaha mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja  

g. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para 

remaja. Kesulitan-kesulitan manakah yang biasanya menjadi sebab 

timbulnya penyaluran dalam bentuk kenakalan.21 

h. Melatih dan membiasakan anak untuk dapat bekerjasama, berorganisasi 

                                                 
20  Ibid., h. 122. 
21  Ibid., h. 162 
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dengan bimbingan guru melalui organisasi sekolah.22 

 

Yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga stabilitas jiwa remaja 

dengan membuat organisasi atau perkumpulan pemuda, baik yang formal 

(gerakan pramuka, karang taruna), maupun yang informal (kelompok 

pemuda pelajar) dan sebagainya.  

 

2. Tindakan Represif 

Selanjutnya ialah usaha-usaha atau tindakan-tindakan represif. 

Tindakan ini diartikan semua tindakan secara hukum yang ditujukan 

kepada remaja yang melakukan kenakalan yang melanggar hukum, atau 

orang yang secara langsung membantunya, atau menjadi penyebab 

sehingga remaja itu melanggar hukum.23 

Terhadap anak yang telah melakukan kenakalan memang perlu 

diadakan pengusutan, penahanan, penuntutan dan hukuman guna 

menjamin rasa aman pada masyarakat dan anak yang nakal itu sendiri.24 

Proses ini hendaknya betul-betul membawa mereka kepada kesadaran 

bahwa memang mereka bersalah dan dapat menerima hukuman dengan 

hati terbuka. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh 

pengertian dan kasih sayang, maka tujuan pendidikan dari hukum dapat 

tercapai.25 

Prinsip utama dalam semua proses penindakan secara hukum, 

supaya diperhatikan:26 

1. Perlakuan terhadap remaja harus bersifat khusus, artinya berbeda 

dengan perlakuan terhadap orang dewasa atau juga terhadap anak-anak. 

2. Setiap tindakan tidak bersifat menghukum, tetapi hendaklah bertujuan 

                                                 
22  Ibid., h. 219-220.   
23  Sahilun A. Nasir, op. cit., h. 94. 
24  Zakiah Daradjat, “Membina”, op. cit., h. 101-102. 
25  Ibid. 
26  Sahilun A. Nasir, op. cit., h. 95-96. 
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menolong, mendidik dan melindungi atas dasar rasa kasih sayang dan 

bersifat kekeluargaan seperti ayah terhadap anak-anaknya sendiri. 

3. Hak-hak remaja sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang 

meningkat dewasa harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 

4. Remaja yang mengalami tindakan represif, harus dipelajari benar-benar 

case study dan case report-nya serta mendapatkan bantuan social 

worker  serta para ahli yang diperlukan. 

5. Setelah remaja melalui proses tindakan represif dan dipandang perlu 

untuk memperbaiki kembali tingkah lakunya dan mendidik kembali, 

maka remaja yang bersangkutan perlu ditempatkan dan diasuh secara 

khusus. 

 

Pada umumnya, tindakan represif diberikan dalam bentuk 

memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada pelajar dan 

orangtua walinya. Juga melakukan pengawasan khusus oleh kepala sekolah 

dan tim guru atau pembimbing dan melarang sekolah untuk sementara 

waktu atau seterusnya, tergantung kepada pelanggaran tata tertib sekolah 

yang telah ditentukan.27 

 

3. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi  

Selanjutnya ialah usaha atau tindakan secara kuratif dan rehabilitasi, 

yaitu setelah usaha dan tindakan yang lain dilaksanakan. Tindakan ini 

merupakan pembinaan khusus untuk memecahkan dan menanggulangi 

problema kenakalan remaja. Pembinaan khusus memberikan kesan yang 

baik, bahwa seorang remaja itu diperbaiki dan diberikan dorongan, 

kesempatan dan fasilitas untuk menjadi baik kembali sesudah melakukan 

sesuatu yang dianggap tidak wajar atau tercela. 

Pembinaan khusus diartikan sebagai kelanjutan usaha atau daya 

upaya untuk memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku remaja yang 

                                                 
27  Ny. Singgih Gunarsa dan Singgih Gunarsa, op. cit., h. 167 
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melakukan kenakalan dengan tujuan agar remaja tersebut dapat kembali 

memperoleh kedudukannya yang layak di tengah-tengah pergaulan sosial 

dan berfungsi secara wajar. 

Prinsip dari pembinaan khusus ini adalah:28 

1. Sedapat mungkin dilakukan di tempat orangtua walinya. 

2. Kalau dilakukan oleh orang lain, maka hendaknya orang lain itu 

berfungsi sebagai orangtua walinya. 

3. Kalau di sekolah atau asrama, hendaknya diusahakan agar tempat itu 

berfungsi sebagai rumahnya sendiri. 

4. Dimanapun remaja itu ditempatkan, namun hubungan kasih sayang 

dengan orangtua atau familinya tidak boleh diputuskan. 

5. Remaja itu harus dipisahkan dari sumber pengaruh buruk. 

6. Pembinaan khusus harus memperhatikan kegemaran, kepentingan, 

perhatian, dan kebutuhan atau kemampuan remaja. 

7. Di tempat pembinaan khusus, mereka harus tetap memperoleh hak-

hak pendidikan, termasuk juga pendidikan agama dan harus diajar 

melayani diri sendiri, mencukupi kebutuhannya sendiri dengan usaha 

swasembada di tempat pembinaan itu. 

 

Di samping itu, dalam proses pembinaan kembali anak delinkuen, 

segi-segi agama sangat dibutuhkan. Menurut penelitian, sebagian besar 

anak delinkuen (nakal) yang berbuat melanggar hukum, norma sosial dan 

anti susila biasanya kurang menghayati ajaran-ajaran agama.29 

Untuk memperkuat jiwa agamanya supaya mampu merasa diterima 

kembali oleh Allah, perlu pendidikan agama yang lebih serius dan intensif, 

maka dalam usaha rehabilitasi itu perlu sekali meningkatkan pendidikan 

agama bagi mereka. Kepada mereka juga perlu diberi pengertian tentang 

hukum dan ketentuan agama, yang akan menjamin keamanan dan 

                                                 
28  Sahilun A. Nasir, op. cit., h. 97 
29  Sudarsono, op. cit., h. 155 
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ketenteraman bathinnya.30 

 

PENUTUP 

Pola pendidikan Islam dalam menanggulangi kenakalan remaja 

meliputi upaya-upaya memperbaiki strategi pendidikan Islam yang 

menyangkut masalah, bagaimana pelaksanaan proses pendidikan terhadap 

sasaran pendidikan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, dan 

bagaimana agar dalam proses tersebut tidak terdapat hambatan-hambatan 

baik internal maupun eksternal yang menyangkut kelembagaan atau 

lingkungan sosial. Sedangkan penerapan metode-metode preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif sangat perlu dilakukan bagi pendidik atau pihak 

penyelenggara sekolah, agar pembinaan generasi muda di sekolah dapat 

terarah dengan baik sehingga paling tidak dapat mengurangi frekuensi 

kenakalan yang terjadi pada remaja. 
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PENDAHULUAN 

Karakter merupakan sifat kejiwaan atau tabiat seseorang yang 

menjadi pembeda dengan orang lain. Dalam Undang-Undang RI Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal (3) dinyatakan 

bahwa “Pendidikan Nasional, berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 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”. 

Dalam kehidupan di sekolah, karakter tanggung jawab harus 

diterapkan dalam pembelajaran. Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Khairil Faif Pasani yang menyatakan bahwa sikap atau karakter tanggung 

jawab sekolah sampai sekarang ini masih tetap harus ditingkatkan.1 

                                                 
1  Khairil Faif Pasani, Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Siswa Melalui Pembelajaran Model 

Kooperatif Tipe. Number Head Together.  Jurnal Vol 4. No. 2 2016), h. 17. 
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Kurangnya keaktifan peserta didik, peserta didik sering tidak 

melaksanakan tugas-tugasnya, peserta didik tidak menepati janjinya, 

bahkan tawuran atau tindakan bullying, di sekolah, sehingga untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional terasa sulit. Seperti yang diketahui 

bahwa tanggung jawab merupakan salah satu karakter yang harus dibentuk 

dalam setiap pembelajaran. 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini jelas bahwa 

tanggung jawab penting dalam pembelajaran lalu pengajaran tanggung 

jawab di sekolah sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan nasional.  

Pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang 

sangat penting dan mendasar bagi kehidupan manusia, kelompok 

masyarakat, atau bangsa. Oleh karena itu pendidikan perlu secara terus 

menerus ditumbuh kembangkan secara sistematis, terpadu, dan terencana 

oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di bidang pendidikan, 

sehingga pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan yang 

bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia benar-benar 

dapat memberikan sumbangan yang riil, positif, dan signifikan dalam 

usaha turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah 

diamanatkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) yang dituangkan 

dalam pembukaan UUD 1945.2 

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. 

Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. 

Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter sejak 

usia dini, akan membentuk pribadi yang bermasalah dimasa dewasanya 

kelak. Selain itu, menanamkan moral kepada generasi muda adalah usaha 

yang strategis. Oleh karena itu penanaman moral melalui pendidikan 

                                                 
2  Suyanto, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama. (Jakarta: Dikti, 2000), h. 

17. 
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karakter sedini mungkin kepada anak-anak adalah kunci utama untuk 

membangun bangsa. 

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang 

bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber 

dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter 

dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter 

dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar 

tersebut adalah cinta kepada Allah dan ciptaannNya (alam dengan isinya), 

tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan 

kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, 

keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, 

dan cinta persatuan.3 Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar 

manusia terdiri atas dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, 

jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, 

visioner, adil, dan punya integritas.4 

Begitu pentingnya nilai-nilai karakter ditanamkan pada generasi 

milenial penerus bangsa, sehingga sekolah memiliki peran yang strategis. 

Lebih lanjut, guru sebagai ujung tombak pendidikan merupakan sosok 

yang berpengaruh dalam pembentukan karakter peserta didik. Sejalan 

dengan itu, penulis akan mengkaji secara singkat tentang pendidikan 

karakter pada peserta didik berbasis tanggung jawab di era milenia.  

Karakter tanggung jawab berperan penting bagi peserta didik agar 

dapat mengoptimalkan kewajibannya sebagai seorang peserta didik. 

Namun, faktanya tampak masih tidak sedikit peserta didik yang kurang 

memiliki tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai pelajar, di mana 

di antara mereka ada yang sering terlambat masuk kelas, menghindari 

tugas piket kelas, tidak mengerjakan tugas, berpakaian yang tidak sesuai 

dengan yang diwajibkan, bolos sekolah karena memilih untuk kerja, dan 

                                                 
3  Ajat Sudrajat, Mengapa Pendidikan Karakter? Jurnal Pendidikan Karakter, Vol 3, 2011, h. 47. 
4  Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Kondep dan Implementasinya. (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h. 37. 
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sengaja terlambat agar tidak ikut upacara bendera. 

Menanggapi fenemena yang sering terjadi di dunia pendidikan, 

maka penulis bermaksud untuk menuturkan dalam bentuk tulisan tentang 

“Bagaimana Pembentukan Karakter Tanggung Jawab di Era Milineal” 

yang kemudian akan dibahas pada uraian pembahasan berikut. 

 

PENGERTIAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB 

Pendidikan merupakan pilar tegaknya suatu bangsa. Melalui 

pendidikanlah bangsa yang mampu berdiri tegak dan mampu menjaga 

martabat. Dalam era Milinea ini, pendidikan bukan hanya terpaku dalam 

faktor intelektual yang dimiliki sesorang saat menempuh pendidikan, 

namun juga harus diintegrasikan dengan faktor lain seperti halnya sikap, 

perilaku, dan karakter. Masalah pendidikan sangatlah kompleks karena di 

semua aspeknya terdapat persoalan yang perlu diselesaikan. Dekadensi 

moral telah merajalela dalam dunia pendidikan sehingga menjadi potret 

buram dalam dunia pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari maraknya 

perkelahian antarpelajar, banyaknya kasus narkoba yang menjerat peserta 

didik, peserta didik yang menunjukkan sikap kurang hormat kepada orang 

dewasa, kasus menyontek yang sudah menjadi kebiasaan. Persoalan 

budaya dan karakter bangsa saat ini menjadi sorotan tajam masyarakat. 

Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai 

tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media 

elektronik.5 Fenomena ini menjadikan dunia pendidikan berbenah 

sehingga pendidikan karakter sangat penting saat ini dimana nantinya 

pendidikan karakter bisa merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi. 

Dalam jurnal yang berjudul Bring Character Education into Classroom,6 

                                                 
5  Cahyo Budi Utomo, dkk., “Peranan Pembelajaran Sejarah dalam Penanaman Nilai 

Karakter Religius dan Nasionalisme”, Jurnal Paramitha. Vol 5 No. 2, (Semarang: UNS Press, 
2017), h. 23. 

6  Alex Agboola, Bring Character Educarion Into Classroom, European Journal Of Educational 
Research. Vol. 1 No. 2.Tahun 2012, h. 168 
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ditemukan bahwa kebijakan pendidikan harus mengambil inisiatif untuk 

mengaktualisasikan pendidikan moral dalam sistem sekolah. Dilakukan 

bersama-sama, orang tua, guru, dan administrator sebagai pemangku 

kepentingan, harus bersama-sama bergabung untuk mendorong peserta 

didik mewujudkan nilai-nilai baik dalam hidup mereka, untuk itulah perlu 

implementasi pendidikan karakter di sekolah sehingga pembentukan 

karakter tidak hanya dipupuk dari keluarga tetapi juga dibina di lingkungan 

sekolah. Karena sekolah merupakan rumah kedua peserta didik dalam hal 

pembiasaan. Pentingnya pendidikan karakter tidak lepas dari munculnya 

beberapa fenomena sosial saat ini, yang ditunjukkan dengan perilaku yang 

tidak berkarakter serta adanya gejala-gejala yang menandakan tergerusnya 

karakter sebuah bangsa. Perilaku negatif yang muncul dari berbagai 

kalangan mulai dari masyarakat, pelajar, dan kalangan lainnya 

menunjukkan bahwa karakter yang dimiliki masih sangat kurang bahkan 

lebih cenderung saat ini tidak mempunyai karakter yang sesuai dalam 

norma masyarakat. 

Jadi mempelajari karakter tidak lepas mempelajari nilai atau sikap, 

norma, dan moral. Salah satu unsur dalam karakter seseorang adalah sikap 

dan perilaku. Sikap sesorang diwujudkan dalam perilaku orang tersebut 

dan perilaku akan dilihat orang lain dan itu akan membuat orang lain 

menilai bagaimanakah karakter orang tersebut. Bahkan dari sikap dan 

perilaku tersebut orang lain cenderung menilai sebagai cerminan karakter 

seseorang tersebut, walaupun hal yang dilihat orang lain tidak tentu benar. 

Pendidikan karakter bagi kalangan pelajar di era milenial ini 

merupakan salah satu alternatif pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta 

didik. Pendidikan karakter bertujuan untuk menghargai pentingnya nilai-

nilai moral, membentuk rasa ingin berbuat baik, dan mampu berbuat baik 

adalah cita-cita yang diharapkan mampu diwujudkan di era milenial dan 

era perubahan yang semakin cepat sekarang ini. 

Formulasi pendidikan karakter yang sesuai dengan keadaan jaman 

saat ini dalam menghadapi perubahan dan tantangan jaman serta sesuai 
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dengan kebutuhan mahapeserta didik di masa yang akan datang mutlak 

dibutuhkan. Tantangan global, perubahan sosial dan budaya serta 

tantangan masa yang akan datang harus dapat dibentengi dan diantisipasi 

dengan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa, 

nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai agama. Mike Frey menyatakan bahwa 

effective character education is not adding a program or set of programs to a school. 

Rather it is a transformation of the culture and life of the school.7 Dapat diartikan 

secara bebas bahwa pendidikan karakter yang efektif tidak menambahkan 

program atau kumpulan program ke sekolah. Sebaliknya, transformasi 

budaya dan kehidupan sekolah (lembaga pendidikan). 

Pendidikan karakter merupakan gerakan nasional untuk 

menciptakan sekolah yang membina generasi muda yang beretika, 

bertanggung jawab, dan peduli. Pendidikan karakter juga bukan hanya 

sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari 

itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik (habituation) sehingga peserta didik mampu bersikap dan 

bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. 

Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan 

pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan yang baik atau loving 

good (moral feeling) dan perilaku yang baik (moral action). Salah satu lingkup 

pendidikan karakter yang sangat mendukung implementasi kemajuan 

pendidikan karakter adalah kultur sekolah. Kultur sekolah yang dibangun 

merupakan usaha dalam menciptakan dan menanamkan nilai-nilai 

karakter pada semua warga di sekolah, diantaranya membuat program atau 

kebijakan pendidikan karakter, membentuk budaya sekolah dan 

mengkomunikasikannya kepada semua pihak sekolah, memelihara nilai-

nilai karakter serta menghargai pencapaian dari setiap pihak di sekolah. 

Kultur sekolah yang baik sangat mendukung keberhasilan dari 

                                                 
7  Mike Frey, Character Education Informational Handbook and Guide. Public Schools of North 

Carolina State Board of Education (Department of Public Instruction Division of Instructional 
Services Character Education. 2002), h.2 
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program pendidikan karakter. Namun, kultur negatif akan menghambat 

pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kultur sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap proses implementasi 

pendidikan karakter. Dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter juga 

memiliki peran untuk menjadi bagian dalam membentuk kultur sekolah 

yang positif. Oleh karena itu, implementasi pendidikan karakter melalui 

kultur sekolah menjadi hal yang mutlak dibutuhkan oleh sekolah untuk 

menciptakan kultur sekolah yang kondusif dan memudahkan penanaman 

niai-nilai karakter pada peserta didik. 

Pendidikan karakter dalam pembelajaran saat ini didengung-

dengungkan oleh para aktivis pendidikan, karakter ini diintegrasikan 

dalam mata pelajaran manapun, pengintegrasian karakter ini masih dalam 

perdebatan ada yang mengatakan karakter disimpan pada tujuan 

pembelajaran, adapula mengatakan pada kegiatan pembelajaran ada pula 

yang menyatakan simpan pada penilaian dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran, tetapi kalau menurut logika maka seyogyanya karakter ini 

ditempatkan pada kegiatan pembelajaran karena pada saat itu juga terjadi 

proses pembelajaran. Karakter dalam pendidikan pada Rencana 

pelaksanaan pengajaran ditempatkan pada kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan akhir serta pada penilaian proses pembelajaran untuk mengukur 

apakah karakter ini terealisasi pada proses pembelajaran atau tidak. 

Pengertian Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) 

yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, 

berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, 

moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan 

hormat kepada orang lain. 

Pada proses pembelajaran sudah menjadi keharusan bagi seorang 

pendidik memberikan tugas rumah kepada peserta didik sehingga pada 

saat di rumah peserta didik kembali membuka pelajaran yang pernah 

mereka pelajari. Akan tetapi, realitasnya pekerjaan rumah ini terkadang 
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menjadi pekerjaan sekolah dalam artian peserta didik kadang mengerjakan 

tugasnya di sekolah bersama teman-temannya, kadang pula mereka tidak 

mengerjakan dengan alasan lupa. Hal inilah yang menjadi persoalan yang 

didapatkan oleh seorang pendidik dan dianggap karakter tanggung jawab 

seorang peserta didik terhadap tugas yang diberikan kurang. Deskripsi 

tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa.8 

Karakter tanggung jawab merupakan kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai nilai-nilai yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan untuk berpikir dan bertindak karena 

senantiasa merasa memiliki rasa tanggung jawab. Hasan mengatakan 

bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang 

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan 

bertindak.9 Definisi karakter tanggung jawab tersebut dapat dipahami 

bahwa karakter merupakan manifestasi dari sifat-sifat yang disebut 

kebajikan. Masalah moral berhubungan dengan keutuhan karakter dan 

karakter yang utuh identik dengan seorang manusia dalam manifestasinya 

yang konkret. Memiliki kebajikan tidak sama dengan telah tertanamnya 

perilaku eksklusif tertentu. Memiliki kebajikan tampak nyata dalam diri 

seseorang ketika ia mampu berhubungan dengan yang lain dalam segala 

bidang kehidupan. Moral dan kualitas sosial dalam perilaku manusia 

adalah identik satu sama lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai moral 

tercermin dalam karakter manusia. 

Pada dasarnya, pendidikan karakter di Indonesia memang sudah 

                                                 
8  Said Hamid Hasan, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. (Jakarta: Pusat 

Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional, 
2010), h. 10. 

9  Ibid, h. 3 
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berjalan seperti di beberapa negara lainnya, seperti di Inggris, Amerika dan 

Finlandia. Namun bila melihat hasilnya dibandingkan dengan negara-

negara yang telah disebutkan, Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini 

disebabkan karena pendidikan di Indonesia saat ini lebih mengedepankan 

penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan dan kurang memperhatikan atau 

mengabaikan pendidikan karakter. Pengetahuan tentang kaidah moral 

yang didapatkan dalam pendidikan moral atau etika di sekolah-sekolah 

saat ini semakin ditinggalkan karena kurang perhatian pemerintah 

terhadap pendidika karakter. Jadi jangan heran bila generasi milenial 

Indonesia banyak yang terjerumus dalam kehidupan bebas, banyak yang 

mengkonsumsi narkoba serta berhubungan seks tanpa memiliki ikatan.  

Oleh sebab itu, kedepan perlu menjadi perhatian pemerintah 

Indonesia yang lebih terpola dan terukur pada dunia pendidikan untuk 

mensukseskan program pendidikan karakter pada generasi milenial. Salah 

satunya dengan cara perbantuan pembangunan sekolah bertaraf 

internasional dengan biaya sekolah yang murah dari pemerintah pada 

daerah-daerah yang memiliki kualitas pendidikan karakter yang dinilai 

masih kurang dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang lengkap, 

pemberian tenaga didik yang berkualitas dan masih banyak lagi yang 

lainnya serta dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan dan melakukan 

evaluasi secara berkelanjutan. Niscaya bila ini dilakukan secara konsisten, 

generasi milenial Indonesia dapat bersaing dan berkompetisi dengan 

negara-negara yang sudah maju di era globalisasi. Bila masih mengingat 

pesan Bung Karno, Presiden pertama RI, yang menggelorakan tema besar 

“nation and character building” pernah berpesan kepada masyarakat 

Indonesia, bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah 

membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini 

tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli.10 

Pernyataan Bung Karno ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan 

                                                 
10  Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter. (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2012), h. 37. 
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pembangunan karakter demi tegak dan kokohnya jati diri bangsa agar 

mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. 

Karakter tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Juga dapat dikatakan bahwa 

karakter tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk 

melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan apa yang seharusnya dia 

lakukan atau kerjakan baik terhadap dirinya sendiri, kepada lingkungan 

masyarakat, maupun terhadap Allah swt. 

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang 

mampu mempengaruhi karakter peserta didik, di mana guru membantu 

membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan 

bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi 

serta bagaimana guru bertoleransi. Serta merupakan upaya-upaya yang 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik dalam 

memahami nilai-nilai perilaku manusia. Sementara tanggung jawab ialah 

suatu sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya khususnya peserta didik karena mereka memiliki tanggung 

jawab untuk belajar sebagai generasi penerus bangsa yang intelek dan 

berkarakter. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan 

kemauan diri sendiri atas kewajibannya.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakter tanggung 

jawab adalah segala tindakan dan perilaku yang melekat pada diri 

seseorang termasuk peserta didik yang termanifestasi sebagai watak atau 

kepribadian sehingga memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sebagai seorang peserta didik, sebagai makhluk 

sosial, dan sebagai manusia untuk menjalankan kewajibannya terhadap 

Allah swt. 
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MEMBENTUK KARAKTER TANGGUNG JAWAB 

Pendidikan di era milineal ini banyak dihadapkan pada banyaknya 

hambatan. Tantangan yang juga muncul adalah melunturnya karakter 

tanggung jawab dan bersahabat, karena generasi muda mulai 

meninggalkan nilai-nilai budaya dan lebih cenderung dengan 

kesibukannya sendiri untuk meraih kepentingan pribadi. Proses 

perubahan global yang didukung oleh pengetahuan baru dan media 

teknologi akan melahirkan budaya dunia yang lebih homogen. Kondisi ini 

berakibat hilangnya pengalaman dan pemahaman generasi muda terhadap 

akar budayanya. Perlu peran kearifan lokal yang secara kritis mengubah 

dan membentuk budaya global menjadi bermakna dan sesuai dengan 

kehidupan sosial budaya setempat. Untuk dapat bertahan dalam terpaan 

globalisasi, maka pribadi atau bangsa membutuhkan suatu jati diri. 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengembangkan 

nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga peserta didik 

mampu memaknai karakter bangsa sebagai karakter dirinya sendiri dan 

merapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar pemikiran tersebut, 

pendidikan karakter merupakan gerakan yang sangat strategis dalam 

menyiapkan kemajuan bangsa di masa mendatang serta merupakan hasil 

dari sebuah proses pendidikan yang menanamkan sikap/moral yang 

memberikan petunjuk, pertimbangan, dan tuntunan untuk berbuat dengan 

tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, pertama adalah 

fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Kedua, fungsi perbaikan 

dan penguatan. Ketiga, fungsi penyaring.11 Pendidikan karakter adalah 

pendidikan budi pekerti plus yang intinya merupakan program pengajaran 

di sekolah dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat 

sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat 

dipercaya, disiplin, dan kerjasma yang menekankan ranah afektif (perasaan 

                                                 
11  Ibid, h. 20 
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atau sikap), tanpa meninggalkan ranah kognitif (berfikir rasional) dan 

ranah psikomotorik (skill) yakni keterampilan mengolah data, 

mengemukakan pendapat dan kerjasama). 

Pendidikan karakter, pendidikan moral atau pendidikan budi 

pekerti itu dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan 

menginternalisasi nilai-nilai utama, atau nilai-nilai positif kepada warga 

masyarakat agar menjadi warga bangsa yang percaya diri, tahan uji dan 

bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab serta survive dalam 

kehidupan bermasyarakat.12 Pendidikan karakter juga dapat dilaksanakan 

bersamaan dengan kegiatan pembelajaran yang diintegrasikan dalam setiap 

mata pelajaran. Selain itu, harus dibiasakan dalam kehidupan keseharian 

peserta didik dan juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan 

ekstrakurikuler seperti pramuka, karya tulis jurnalistik dan sebagainya.13 

Karakter merupakan kunci utama pembangunan sumber daya yang 

berkualitas. Dengan begitu karakter harus dibentuk sedini mungkin. Dwi 

Susilowati mengemukakan bahwa kegagalan penanaman karakter sejak 

dini membuat serta pembentukan pribadi yang bermasalah di masa 

mendatang. Dengan demikian, pembentukan karakter sejak dini wajib 

dilakukan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan 

bermain (teman sebaya) anak.14 

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam kemendiknas ada 

delapan belas karakter antara lain: karakter religius, jujur, disiplin, 

toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli social, dan 

bertanggung jawab. Pada jenjang sekolah dasar khusunya kelas rendah 

                                                 
12  Ibid, h. 39 
13  Sofan Amri, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2011), h. 96. 
14  Dwi Susilowati, “Pentingnya Pendidikan Karakter”, http://www.kompasiana.com/www/ 

dwisusilowati.com/ pentingnya penanaman karakter sejak dini 
54f34eff745513902b6c700e, diakses tanggal 20 Juli 2020 
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diharapkan peserta didik memiliki lima karakter dasar yaitu: religius, jujur, 

disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. 

Pendidikan karakter tercipta dari tuntunan, hal yang paling 

sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan cara menjadi 

contoh/figur/tauladan yang baik bagi peserta didik. Pendidikan karakter 

bukan sekedar deretan ilmu pengetahuan namun aksi positif dari 

pengetahuan yang sudah didapat. Rendahnya kesadaran masyarakat 

terhadap pendidikan karakter memberi dampak buruk terhadap sikap 

anak. Sikap anak dinilai dari bagaimana tingkah laku, apa yang dikatakan, 

dan bagaimana cara bicaranya. Anak yang baik adalah anak yang 

berperilaku sesuai norma agama, tidak melakukan kekerasan atau bahkan 

sampai tindakan kriminal. Namun, dewasa ini kita temui kekerasan yang 

dilakukan anak-anak, bahkan terkadang kekerasan tersebut dinilai sesuatu 

yang wajar karena seringnya dilakukan dan sudah menjadi habbit. 

Pembentukan karakter tanggung jawab dalam penelitian ini 

tercermin dari pemberian pemahaman wawasan global tentang 

perkembangan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan yang sudah 

mendunia agar peserta didik melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, 

adanya rangsangan event sehingga anak merasa ada kesempatan untuk 

tampil; giat latihan dan kekompakan peserta ektrakurikuler Pramuka, tidak 

boleh saling egois; konsekuensi untuk selalu hadir latihan; adanya alokasi 

waktu latihan secara rutin; adanya contoh terkait pola permainan yang 

dikembangkan dalam kegiatan kepramukaan. 

 

NILAI KARAKTER TANGGUNG JAWAB 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), Negara, dan Tuhan. Apabila dalam penggunaan hak dan 

kewajiban itu bisa tertib, maka akan timbul rasa tanggung jawab. 

Tanggung jawab yang baik itu apabila antara perolehan hak dan penuaian 
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kewajiban bisa saling seimbang. Untuk itu perlu adanya perumusan 

konsep tanggung jawab manusia.15 Yang harus ada pada tanggung jawab 

manusia adalah: 

1) Tanggung jawab terhadap Allah swt, yang telah memberikan kehidupan 

dengan cara merasa takut kepada-Nya, senantiasa bersyukur, dan 

memohon petunjuk. Semua manusia itu wajib bertanggung jawab 

terhadap Allah swt, tidak ada seorangpun manusia yang bisa lepas 

dengan tanggung jawab kecuali orang tersebut sudah kehilangan akal 

atau seorang yang masih anak-anak dan belum balig.  

2) Tanggung jawab untuk membela dirinya sendiri dari suatu ancaman, 

siksaan, penindasan, dan bentuk perlakuan kejam dari mana pun 

datangnya.  

3) Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dalam 

mencari nafkah ataupun dalam menerima nafkah, dari sifat yang serba 

kekurangan.  

4) Tanggung jawab terhadap anggota keluarga.  

5) Tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.16 

6) Tanggung jawab dalam berpikir, dalam berpikir tidaklah harus meniru 

cara berpikir orang lain dan sependapat dengan pendapat kebanyakan 

orang atau serta merta patuh terhadap nilai-nilai tradisi, harus bisa 

menyaring informasi. Dalam kebebasan berpikir perlu adanya kreasi 

yaitu harus mampu mencari pemecahan dari masalah-masalah hidup 

dan mampu menciptakan alternatif baru yang berguna bagi masyarakat. 

7) Tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan. Orang yang 

bertanggung jawab memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan 

orang lain.17 Jika orang tersebut bertanggung jawab maka memiliki ciri 

khusus, berikut ini adalah ciri-ciri dari orang yang bertanggung jawab 

                                                 
15  Muhammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan. (Jakarta: Raja Grapindo 

Persada, 2014), h. 19. 
16  Muhammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan, h. 20. 
17  Ibid, h. 21 
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diantaranya ialah:  

a) Memilih jalan yang lurus.  

b) Selalu memajukan dirinya sendiri.  

c) Senantiasa menjaga kehormatan dirinya.  

d) Selalu waspada.  

e) Berkomitmen pada tugas.  

f) Melaksanakan tugas dengan baik.  

g) Mengakui semua perbuatannya, tidak hanya yang baik saja tapi juga 

yang buruk.  

h) Senantiasa menepati janjinya.  

i) Berani mengambil resiko atas apa yang ia lakukan maupun 

ucapkan.18  

 

Tanggung jawab itu banyak macamnya, berikut ini adalah macam-

macam dari tanggung jawab adalah:  

1) Tanggung jawab personal  

Tanggung jawab personal bisa juga dikatakan orang yang bertanggung 

jawab atas dirinya sendiri. Tanggung jawab personal (tanggung jawab 

kepada diri sendiri) adalah orang yang dapat mengontrol dirinya 

sendiri dan yakin bahwa kesuksesan itu berada ditangannya sendiri. 

Individu yang seperti ini merasa bahwa nasib itu tidak ditentukan dari 

luar. Individu yang seperti ini cenderung bersifat angkuh dengan 

kekuatannya sendiri yang tidak ada apa-apanya, maka dari itu di 

samping itu semua individu harus meyakini takdir dari Allah swt, 

terutama masalah kesuksesan adalah faktor yang mutlak.19 

2) Tanggung jawab moral  

Jika tanggung jawab itu adalah beban, maka setiap manusia itu 

memiliki beban yang harus dipikul oleh masing-masing individu. 

                                                 
18  Ibid, h. 22 
19  Ibid, h. 21 
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Beban manusia itu sebenarnya adalah takdir manusia itu sendiri. 

Hakikatnya takdir itu memiliki kelebihan, dan kelebihan tersebut harus 

bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan 

sekitarnya. Kelebihan itulah yang disebut akal. Karena manusia itu 

memiliki akal, maka manusia itu memiliki beban untuk menggunakan 

akalnya tersebut. Demikianlah yang melahirkan tanggung jawab moral. 

Tanggung jawab moral itu biasanya berupa pemikiran dimana 

seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. Ketidak 

taatan terhadap kewajiban-kewajiban moral maka akan diberikan 

sanksi. Pada umumnya manusia itu bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukan, dari apa yang dilakukan tersebut maka akan menghasilkan 

pujian bahkan tuduhan atas apa yang telah dilakukan.20 

3) Tanggung jawab sosial 

Tanggung jawab yang membebani manusia yang begitu besar 

menjadikan manusia juga bertanggung jawab terhadap masyarakat di 

lingkungan sekitarnya, inilah yang disebut dengan tanggung jawab 

social (social responsibility). Disinilah manusia secara individu 

maupun kelompok itu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat 

di sekitarnya. 

4) Tanggung jawab melalui program kegiatan 

Menerapkan nilai salah satunya yaitu nilai tanggung jawab dalam suatu 

program kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler lebih diutamakan 

karena di situlah peserta didik dapat berinteraksi secara langsung 

dengan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya interaksi tersebut selain 

mendapatkan sebuah contoh pembelajaran yang nyata dari pelatih, 

peserta didik juga bisa menerapkan sikap tanggung jawabnya secara 

langsung terhadap teman, program kegiatan yang diikuti, dan terhadap 

pelatihnya. Dari kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dilihat sejauh mana 

peserta didik bersikap tanggung jawab dalam berpikir, berperilaku, dan 

                                                 
20  Ibid, h. 23 
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bersikap.21 

 

Di antara sikap yang mencerminkan nilai tanggung jawab melalui 

program kegiatan ekstrakurikuler marching band diantaranya: mentaati 

peraturan kegiatan ekstrakurikuler yang telah ditetapkan dan disepakati, 

mengembalikan alat apapun yang dipakai pada tempatnya, melaksanakan 

tugas masing-masing dalam memainkan alat musik marching band yang 

dimainkan dengan benar, dan lain sebagainya. 

Selain nilai tersebut juga ada nilai kreativitas yakni sebuah 

ketrampilan dalam kehidupan manusia (life skill) atau merupakan sebuah 

kecerdasan tertentu yang dimiliki oleh setiap manusia, dan dari individu 

satu dengan yang lain itu berbeda. Jika bertanya kepada orang kreatif 

mengenai kreativitas, maka akan menghasilkan jawaban yang berbeda-

beda. Maka dari itu jangan tertuju pada satu pengertian mengenai 

kreativitas, karena pada hakikatnya kreativitas itu dapat dimaknai dari 

berbagai aspek. 

 

PENUTUP 

Proses dalam pembentukan karakter melalui ekstrakurikuler 

Pramuka pelatih selalu membiasakan peserta didik dengan kebiasaan-

kebiasaan positif pada saat latihan rutin seperti berdoa sebelum latihan, 

berangkat tepat waktu, mengambil dan mengembalikan alat-alat musik 

sendiri, dan lain-lain. Tidak hanya mengandalkan latihan saja, akan tetapi 

ada latihan pemadatan pada waktu akan mengikuti perlombaan.  

Untuk menanamkan karakter terhadap peserta didik melalui 

ekstrakurikuler marching band ditemukan juga kendalanya, diantaranya: 

kemandirian peserta didik, daya tahan tubuh peserta didik, dan 

keterlambatan sebagian peserta didik pada saat mengikuti latihan. Namun 

                                                 
21  Deni Darmayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, (Yogyakarta: Araska, 

2014), h. 66. 
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hasil dari penanaman nilai tanggung jawab dan nilai kreativitas pada 

peserta didik melalui ekstrakurikuler pramuka ini sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan peserta didik di lingkungan sekolah, lingkungan 

rumah, dan lingkungan masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan Islam dinilai menjadi solusi terbaik dalam membangun 

generasi muda unggul di era globalisasi. Orientasi pendidikan Islam yaitu 

dapat membentuk pribadi yang mampu mewujudkan keadilan ilahiah 

dalam komunitas manusia serta mampu mendayagunakan potensi alam 

dengan pemakaian yang adil.1 Jadi, tugas utama pendidikan Islam 

melahirkan generasi yang kuat dan bermutu, ikhlas dan istiqamah, serta 

mengemban tugas kekhalifahan dengan gigih, loyal, profesional, memiliki 

kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan vokasional. Hal tersebut 

dipertegas firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 9, yaitu sebagai berikut: 

َ َوْليَقُوْ  يَّةً ِضٰعفًا َخافُْوا َعلَْيِهْمْۖ فَْليَتَّقُوا ّٰللاه ًً قَ لُْوا َوْليَْخَش الَِّذْيَن لَْو تََرُكْوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ ْو

 َسِدْيدًا

 

                                                 
1  Abdurrahman an-Nahlawy, Al-Ushûlut Tarbîyah wa Asālibiha fil Baiti wal Madrasati wal 

Mujtama’, terj. Shihabuddin, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat (Cet.I; 
Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 27 
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Terjemahnya:  

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”2 

 

Pentingnya generasi memiliki kekuatan kemandirian dan komitmen 

ilahiah dalam mengemban misi peradaban propethik. Ayat tersebut 

ditutup dengan kalimat qaūlan syadîda yang oleh Quraish Shihab 

ditafsirkan meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya pada saat 

yang sama dalam arti kritik yang disampaikan hendaknya bersifat 

membangun dan mendidik.3 Kemudian dikuatkan Ahmad Hatta yang 

memaknai qaūlan syadîda dengan perkataan yang adil atau benar.4 Dalam 

konteks pendidikan, ayat di atas menegaskan hendaknya generasi muda 

dipersiapkan dengan baik untuk hidup yang lebih bermartabat dalam tutur 

dan taat dalam aturan, serta selalu menegakkan keadilan dan kebenaran 

Ilahi.  

Orientasi pendidikan Islam tersebut, dapat dikembangkan melalui 

kegiatan pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 

Pembelajaran merupakan perwujudan dari implikasi suatu kurikulum, 

sebab pembelajaran merupakan suatu upaya untuk membelajarkan atau 

mengarahkan aktivitas peserta didik ke arah aktivitas belajar.5 Interaksi 

pembelajaran sebagai proses interaksi yang disengaja, sadar tujuan, yakni 

untuk mengantarkan peserta didik ke tingkat kedewasaannya.6 Mutu 

                                                 
2  Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, edisi revisi (Surabaya: Karya Agung, 

2006), h. 101 
3  Lihat Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 2, edisi 

baru (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 427 
4  Lihat Ahmad Hatta, Tafsir Al-Qur’an Perkata: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah 

(Cet. III; Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 78 
5  Thohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi dan Kompetensi 

(Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 8 
6  Sardiman. A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Edisi I, (Cet. XIV; Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2007), h. 18 



Paradigma Strategi Pendidikan Islam Kontemporer: Telaah QS. Al-Kahfi: 60-82 

195 
 

pendidikan Islam dapat terwujud dengan efektivitas penerapan strategi 

pembelajaran di kelas. Hal tersebut urgen diformulasi strategi pendidikan 

Islam dengan mengacu kepada Alquran sebagai sumber normatif Islam. 

Makalah ini mengkaji paradigma strategi pendidikan Islam dengan 

menelaah kisah interaksi profetik antara Nabi Musa dan Khidir dalam QS. 

Al-Kahfi: 60-82. 

 

KISAH NABI MUSA DAN KHIDIR DALAM Q.S. AL-KAHFI: 60-

82  

Kisah dalam surah ini dapat menjadi inspirasi dan argumentasi bagi 

seorang pendidik dalam mengembangkan metode pembelajaran yang 

efektif. Quraish Shihab menyatakan bahwa surah ini berbicara tentang 

tauhid dan keniscayaan kebangkitan, yang ditampilkan dalam bentuk 

kisah-kisah yang menyentuh.7 Kisah dalam surah ini sangat menarik 

perhatian bagi pengkaji pendidikan Islam, yang mana diperankan oleh 

Nabi Musa dan Khidir, yang membuktikan bahwa dalam hidup ini akal 

saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan keimanan yang Maha Kuasa.8 

Berikut deskripsi kisah dialog Nabi Musa dan Khidir dalam QS. Al-Kahfi: 

60-82, yaitu: 

 

a. Q.S. Al-Kahfi: 60-61. 

ٓ اَْبَرُح َحتهٓى اَْبلَُغ َمْجَمَع اْلبَْحَرْيِن اَْو اَْمِضَي ُحقُبًاَواِْذ  ًَ قَاَل ُمْوٰسى ِلفَٰتىهُ   

ا بَلَغَا َمْجَمَع بَْينِِهَما نَِسيَا ُحْوتَُهَما فَاتََّخذَ َسبِْيلَٗه فِى اْلبَْحِر َسَربًا  فَلَمَّ

Terjemahnya: 

60. dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: "Aku tidak akan 
berhenti (berjalan) sebelum sampai ke Pertemuan dua buah lautan; atau aku akan 
berjalan sampai bertahun-tahun". 

                                                 
7  M. Quraish Shihab, Al-Lubab Makna: Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qur’an 

(Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 278. 
8  Ibid 
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61. Maka tatkala mereka sampai ke Pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai 
akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. 

 

Al-Maraghi menyatakan mayoritas ulama berpendapat bahwa Musa 

yang dimaksud di sini adalah Musa bin ‘Imran, nabi bagi Bani Israil yang 

mempunyai mukjizat nyata dan syariat yang terang.9 Nama Musa telah 

diulangi penyebutannya dalam Al-Qur’an sebanyak 136 kali, yang 

semuanya merujuk pada Nabi Musa, sang pemiliki keteguhan hati (ulul 

azmi).10 

Kisah yang dipaparkan oleh al-Qur’an tentang Nabi Musa ini tidak 

disebutkan bagaimana awalnya. Ibnu Abbas mendengar Ubai bin Ka’ab 

berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda, Musa berdiri 

khutbah di hadapan Bani Israil, kemudian ia ditanya, “Siapa manusia yang 

paling dalam ilmunya?” Musa menjawab, ‘Saya”. Allah Swt mencela Musa 

yang tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Kemudian Allah 

mewahyukan kepada Musa bahwasanya seorang hamba-Ku berada di 

tempat bertemunya dua laut dia lebih pintar dari padamu. Kemudian Musa 

bertanya, “Bagaimana aku dapat bertemu dengannya?” Allah berfirman, 

“Ambillah seekor ikan lalu tempatkan ia di wadah. Maka, dimana engkau 

kehilangan ikan itu, di sanalah dia.”11 

Setelah nabi Musa mengetahui hal tersebut, dia bertekad untuk 

menemui hamba Allah yang shalih tersebut untuk menimba ilmu darinya. 

Quraish Shihab menyebutkan, kata huquban (حقبا) yang menunjukkan 

waktu yang lama ada yang berpendapat setahun, tujuh puluh tahun, 

depalan puluh tahun atau lebih, atau sepanjang masa.12 

Pada pengembaraan Nabi Musa mencari hamba Allah yang shalih 

                                                 
9  Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemah Tafsir al-Maraghi. Jilid XV (Semarang: CV. Toha 

Pitra, 1988), h. 330. 
10  Allamah Kamal FI, Tafsir Nurul Quran (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 119-120. 
11  Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, Jami’ Shahih al-Mukhtashor min Umri 

Rasulullah wa Sunaninhi wa Ayyamih (Cet. III; Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987), h. 1757. No 
Hadits 4450 

12  M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah... op.cit., Jilid VIII, h. 91. 
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itu, Musa berjalan dengan seseorang yang disebut dalam Al-Qur’an dengan 

istilah fata, pemuda (الفتي). Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemuda 

yang dimaksud pada ayat tersebut adalah Yusya’ bin Nun bin Afratsim bin 

Yusuf. Dia menjadi pelayan Musa dan belajar pada beliau.13 Penggunaan 

kata fata dalam ayat ini, yang berarti pemuda dan gagah berani, digunakan 

dalam pengertian anak muda dan nelayan, dan ia adalah tanda kesopanan, 

kebaikan budi, dan nama baik.14 

Ayat tidak menjelaskan di mana (مجمع البحرين) majma’ al-bahrain/ 

pertemuan dua laut itu. Sementara ulama berpendapat bahwa ia di Afrika 

(Tunisia sekarang). Syayid Quthb dalam Quraish Shihab menguatkan 

pendapat bahwa ia adalah laut Merah dan laut Putih. Sedang tempat 

pertemuan itu adalah di danau at-Timsah dan danau al-Murrah, yang kini 

menjadi wilayah Mesir atau pada pertemuan antara teluk Aqabah dan Suez 

di laut Merah.15 Ketika nabi Musa dan Yusya mulai melakukan perjalanan, 

dan ketika keduanya sampai di tempat pertemuan dua laut, yaitu tempat 

yang Allah janjikan kepada Musa akan bertemu dengan hamba shalih yang 

dituju, keduanya lupa akan ikan mereka, sehingga ikan itu menuju ke laut, 

dan air laut menjadi sebuah jembatan yang menaungi ikan tersebut. 

Dengan demikian, ikan itu mendapatkan lubang.16 

 

b. Q.S. Al-Kahfi: 62-64. 

ا َجاَوَزا قَاَل ِلفَٰتىهُ ٰاتِنَا َغدَۤاَءنَاْۖ لَقَْد  لَِقْينَا ِمْن َسفَِرنَا ٰهذَا نََصبًافَلَمَّ   

 ًَّ ْخَرةِ فَِان ِْي نَِسْيُت اْلُحْوَتْۖ َوَمآ اَْنٰسىنِْيهُ اِ قَاَل اََراَْيَت اِْذ اََوْينَآ اِلَى الصَّ

 الشَّْيٰطُن اَْن اَْذُكَرٗهۚٗ َواتََّخذَ َسبِْيلَٗه فِى اْلبَْحِر َعَجبًا

ًَّ قَاَل اََراَْيَت اِْذ اََوْينَآ اِ  ْخَرةِ فَِان ِْي نَِسْيُت اْلُحْوَتْۖ َوَمآ اَْنٰسىنِْيهُ اِ لَى الصَّ

                                                 
13  Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemah. op.cit., h. 331 
14  Allamah Kamal FI, Tafsir… op.cit., h. 120. 
15  M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah… op.cit., Jilid VIII, h. 91. 
16  Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemah…op.cit., h. 337. 
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 الشَّْيٰطُن اَْن اَْذُكَرٗهۚٗ َواتََّخذَ َسبِْيلَٗه فِى اْلبَْحِر َعَجبًا

 قَاَل ٰذِلَك َما ُكنَّا نَْبغِْۖ فَاْرتَدَّا َعٰلٓى ٰاثَاِرِهَما قََصًصا  

Terjemahnya: 

62. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya: 
"Bawalah kemari makanan kita; Sesungguhnya kita telah merasa letih karena 
perjalanan kita ini". 
63. Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung 
di batu tadi, Maka Sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan 
tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan 
itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali". 
64. Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, 
mengikuti jejak mereka semula. 

 

Ketika Musa dan muridnya telah melampaui tempat yang dituju di 

sekitar pertemuan antara dua laut itu, dan terus berjalan pada sisa hari itu 

sampai malam, sehingga Musa merasa lapar. Pada saat itulah Musa berkata 

kepada muridnya itu, “Bawalah kemari makanan kita; sungguh kita telah 

merasakan keletihan akibat perjalanan ini”. Ada hikmah terjadinya lapar 

dan letih yang menimpa nabi Musa ketika ia telah melewati tempat 

tersebut adalah ia kemudian meminta makan, lalu teringat akan ikan 

bawaannya, sehingga ia kembali lagi ke tempat ia bertemu orang alim 

(Khidir) yang ia cari.17 

Murid Musa berkata dengan menggambarkan keheranannya, 

“Tahukah engkau wahai guru yang mulia bahwa ketika kita mencari tempat 

berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa ikan itu dan tidaklah yang 

menjadikan aku melupakannya kecuali syetan, dan aku lupa menceritakan kepada 

tuan, apa yang terjadi pada ikan itu. Sesungguhnya ikan itu hidup lagi dan bergerak-

gerak masuk ke laut dengan menempuh jalannya yang aneh di laut itu. Yaitu, bahwa 

tempat perjalanannya seperti lengkungan dan liang. Dan tidak ada yang menjadikan 

aku lupa untuk menyebutkan hal itu kecuali syetan”. Kemudian Musa berkata, 

                                                 
17  Ibid., h. 338. 
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“Apa yang terjadi pada ikan yang telah kamu sebutkan itulah tempat atau tanda 

yang kita cari, karena hal itu tanda bahwa kita akan memperoleh apa yang kita tuju 

sebenarnya”. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula, 

sehingga sampailah mereka ke batu besar itu.18 

 

c. Q.S. Al-Kahfi: 65-70 

ْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمٰنهُ ِمْن لَّدُنَّا ِعْلًمافََوجَ  ْن ِعبَاِدَنآ ٰاتَْيٰنهُ َرْحَمةً م ِ دَا َعْبدًا م ِ  

ا ُعل ِْمَت ُرْشدًا  قَاَل لَٗه ُموٰسى َهْل اَتَّبِعَُك َعٰلٓى اَْن تُعَل َِمِن ِممَّ

 قَاَل اِنََّك لَْن تَْستَِطْيَع َمِعَي َصْبًرا

َعٰلى َما لَْم تُِحْط بِٖه ُخْبًراَوَكْيَف تَْصبُِر   

ٓ اَْعِصْي لََك اَْمًرا ًَ ُ َصابًِرا وَّ  قَاَل َستَِجدُنِٓيْ اِْن َشۤاَء ّٰللاه

 قَاَل فَِاِن اتَّبَْعتَنِْي فَََل تَْسـَْٔلنِْي َعْن َشْيٍء َحتهٓى اُْحِدَث لََك ِمْنهُ ِذْكًرا

Terjemahnya: 

65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang 
telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan 
kepadanya ilmu dari sisi Kami. 
66. Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 
mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 
kepadamu?" 
67. Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar 
bersama aku. 
68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai 
pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" 
69. Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang 
sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun". 
70. Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah kamu menanyakan 
kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu". 

 

                                                 
18  Ibid., h. 339. 
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Banyak ulama berpendapat bahwa kata ‘abdan (عبدا) hamba dalam 

ayat ini adalah Nabi Khidir. Quraish Shihab menjelaskan, penafsiran 

kata ’abdan beragam dan bersifat irasional. Khidir sendiri bermakna hijau. 

Quraish Shihab menambahkan, agaknya penamaan serta warna itu sebagai 

symbol keberkahan yang menyertai hamba Allah yang istimewa itu.19 Al-

Maraghi menyebutkan bahwa nama Khidir adalah laqab untuk teman Musa 

yang bernama Balwan bin Mulkan. Sementara kebanyakan para ulama 

menyatakan bahwa Khidir adalah nabi dengan alasan berupa dalil, yaitu: 

1) Firman Allah Swt, “Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami.” Rahmat 

di sini adalah nubuwwah berdasarkan firman Allah yang berbunyi, “ i.” 

2) Firman Allah Swt, “Telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami” 

potongan ayat ini menunjukkan bahwa Khidir telah diberi ilmu tanpa 

perantara dan petunjuk tanpa seorang mursyid. Hal ini hanya didapati 

oleh para nabi. 

3) Musa berbicara kepada Khidir, “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu”, ayat ini menunjukkan bahwa Musa ingin 

belajar pada Khidir. Nabi tidak belajar kecuali kepada nabi pula. 

4) Allah “dan bukankah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri”, 

maksudnya, aku mengerjakan berdasarkan wahyu dari Allah dan ini 

menunjukkan dalil nubuwwah.20 

 

Pada ayat 65 ini mengisyaratkan bahwa Khidir dianugrahi rahmat 

dan ilmu. Penganugrahan rahmat dilukiskan dengan kata (من عندنا) sedang 

penganugrahan ilmu dengan kata (من لدنا) yang keduanya bermakna dari 

sisi Kami. Al-Biqa’I menulis bahwa menurut pandangan Abu al-Hasan al-

Harrali, sebagaimana dikutif Quraish Shihab, bahwa kata (عند) ‘inda dalam 

bahasa Arab adalah menyangkut hal yang jelas dan Nampak, sedang kata 

 ladun untuk sesuatu yang tidak tampak. Dengan demikian, yang (لدن)

                                                 
19  Quraish Shihab, … op.cit., h. 94. 
20  Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid XV (Mesir: Maktabab Mustafa al Babi 

al-Halabi wa Awladih, 1946), h. 175. 
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dimaksud dengan rahmat oleh ayat di atas adalah “Apa yang Nampak dari 

kerahmatan hamba Allah yang saleh itu”, sedang yang dimaksud dengan 

ilmu adalah “ilmu bathin yang tersembunyi, yang pasti hal tersebut adalah 

milik dan berada di sisi Allah semata.21 

Di sisi batu besar itulah, ketika Musa dan muridnya kembali lagi ke 

tempat semula, mereka bertemu dengan seorang Hamba Allah, yaitu 

Khidir yang mengenakan baju putih, maka Musa menyampaikan salam 

kepadanya, Khidir berkata, “Benarkan ada kedamaian di negeri ini”. Musa 

berkata, “Aku ini Musa”. “Musa dari Bani Israil?” Tanya Khidir. “Ya”, kata 

Musa. “Bolehkah aku mengikutimu supaya mengajarkan kepadaku sesuatu dari 

apa yang telah diajarkan Allah kepadamu untuk saya jadikan pedoman dalam 

urusanku ini, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh”? Khidir menjawab, 

“Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, hai Musa. 

Karena sesungguhnya aku ini mempunyai ilmu-ilmu dari Allah yang telah diajarkan 

kepadaku, yang tidak kamu ketahui, dan kamu juga mempunyai ilmu dari Allah 

yang telah Dia ajarkan kepadamu, yang aku tidak ketahui”. 

Hal ini kemudian dikuatkan dengan menunjukkan alasan, kenapa 

Musa tidak akan mampu bersabar. Khidir melanjutkan perkataannya, 

“Dan bagaimana kamu akan bersabar, padahal kamu seorang Nabi yang akan 

menyaksikan hal-hal yang akan saya lakukan, yang pada lainnya merupakan 

kemunkaran, sedang hakikatnya belum diketahui, sedang orang yang saleh tidak 

akan mampu bersabar apabila menyaksikan hal seperti itu, bahkan ia akan segera 

mengingkarinya.” Musa berkata, “Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai 

seorang yang sabar dalam menyertai tanpa mengingkari kamu. Dan aku tidak akan 

menentang dalam sesuatu urusan yang kamu perintahkan kepadaku, yang tidak 

bertentangan dengan zahir perintah Allah.”22 

Khidir melanjutkan perkataannya kepada nabi Musa, “Bila kamu 

berjalan bersamaku, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang tidak kamu 

                                                 
21  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…op.cit., h. 95 
22  Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemah…op.cit., h. 341. 
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setujui terhadapku. Sehingga, aku mulai menyebutkannya, lalu aku terangkan 

kepadamu segi kebenarannya, karena sesungguhnya aku tidak akan melakukan 

sesuatu, kecuali yang benar dan dibolehkan, sekalipun ada lahirnya tidak 

diperbolehkan.” 

 

d. Q.S. Al-Kahfi: 71-73 

 لَقَْد ِجئَْت َشْيـًٔا فَاْنَطلَقَۗا َحتهٓى اِذَا َرِكبَا فِى السَِّفْينَِة َخَرقََهۗا قَاَل اََخَرْقتََها 
ِلتُْغِرَق اَْهلََهاۚٗ

 اِْمًرا

 قَاَل اَلَْم اَقُْل اِنََّك لَْن تَْستَِطْيَع َمِعَي َصْبًرا

ًَ تُْرِهْقنِْي ِمْن اَْمِرْي ُعْسًرا ًَ تَُؤاِخْذنِْي بَِما نَِسْيُت َو  قَاَل 

Terjemahnya: 

71. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu 
Khidhr melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu 
akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah 
berbuat sesuatu kesalahan yang besar. 
72. Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu 
sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku". 
73. Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan 
janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku". 

 

Setelah usai pembicaraan pendahuluan sebagaimana dilukiskan 

ayat-ayat di atas, dan masing-masing telah menyampaikan serta 

menyepakati kondisi dan syarat yang dikehendaki,23 maka keduanya 

berjalan mencari sebuah kapal, setibanya mereka di tepi laut, mereka 

melihat sebuah kapal berlabuh. Pemilik kapal itu telah mengenal Khidir di 

antara ketiga orang itu, kemudian Khidir meminta kepada pemilik kapal 

agar mereka dapat ikut menumpang di atas kapalnya, maka ikutlah 

keduanya tanpa dipungut upah.24 

                                                 
23  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…op.cit., h. 102. 
24  Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemah…op.cit., h. 342 
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Ketika mereka berada di atas kapal, dan sampailah mereka di 

tengah laut, Musa melihat tiba-tiba Khidir mengambil kapak, lalu Khidir 

melubangi salah satu papan dari kapal itu. Maka ditegurnya oleh Musa 

sebagai pertanda tidak setuju karena tidak sesuai dengan syari’at. Musa 

berkata, “Mengapa engkau melubangi kapal yang akibatnya kamu 

menenggelamkan penumpangnya? Sungguh kamu telah berbuat sesuatu kesalahan 

yang besar”.25 

Kemudian Khidir menjawab, “Bukankah aku telah berkata, 

sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku”. Nabi Musa 

teringat janji yang telah disepakatinya dengan Khidir sebelum memulai 

pengembaraannya meminta maaf atas kelalaiannya, “Janganlah kamu 

menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan 

sesuatu kesulitan dalam urusanku”. 

 

e. Q.S. Al-Kahfi: 74-76. 

ـًٔا يْ فَاْنَطلَقَا َۗحتهٓى اِذَا لَِقيَا ُغٰلًما فَقَتَلَٗه  قَاَل اَقَتَْلَت نَْفًسا َزِكيَّةً؈ۢبِغَْيِر نَْفٍسۗ لَقَْد ِجئَْت شَ 

 نُْكًرا ۔

 ۞ قَاَل اَلَْم اَقُْل لََّك اِنََّك لَْن تَْستَِطْيَع َمِعَي َصْبًرا

فَََل تُٰصِحْبنِْيۚٗ َقْد بَلَْغَت ِمْن لَّدُن ِْي ُعْذًراقَاَل اِْن َساَْلتَُك َعْن َشْيٍءۢ بَْعدََها   

Terjemahnya: 

74. Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang 
anak, Maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh 
jiwa yang bersih, bukan karena Dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu 
telah melakukan suatu yang mungkar". 
75. Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa 
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" 
76. Musa berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, 
Maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, Sesungguhnya kamu 
sudah cukup memberikan uzur padaku". 

                                                 
25  ibid 
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Setelah keduanya sampai dan melanjutkan perjalanannya, mereka 

sampai pada tempat dimana ada seorang anak yang sedang bermain 

dengan kawannya. Pada saat itu, Khidir membunuh anak itu. Dalam 

Qur’an tidak dijelaskan perihal bagaimana cara Khidir membunuh anak 

tersebut. Sayyid Qutub dalam Quraish Shihab menyatakan bahwa Nabi 

Musa melihat hal itu dengan penuh kesadaran dan ia tidak lupa karena 

besarnya peristiwa tersebut.26 Musa berkata, “Mengapa kamu membunuh 

jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya 

kau telah melakukan suatu kemungkaran”. 

Pada ayat 74, Musa mengucapkan kata (نكرا) nukran, sedang pada 

ayat 71 mengucapkan (امرا) Imran, karena membunuh anak adalah lebih 

buruk daripada melubangi kapal. Sebab, melubangi kapal itu tidak mesti 

membinasakan suatu jiwa, sebab boleh jadi tidak akan terjadi tenggelam. 

Sedangkan pada peristiwa ini, merupakan pembinasaan terhadap jiwa, 

yang karenanya lebih Musa ingkari.27 

Di sisi lain, peneguran Khidir yang kedua kalinya juga disertai 

penekanan. Ini tampak pada penggunaan kata (لك), kepadamu. Adapun 

jika kita perhatikan peneguran Khidir yang pertama tidak disertai kata laka. 

Hal ini menegaskan bahwa kata itu memiliki daya tekan tersendiri. 

Demikian dijelaskan Quraish Shihab dan Al-Maraghi. 

Musa berkata kepada Khidir, “Jika sesudahnya itu aku bertanya lagi 

kepadamu tentang sesuatu di antara keajaiban perbuatanmu yang aku saksikan, dan 

meminta kepadamu untuk menjelaskan hikmahnya, apalagi mendebat dan 

menentangnya, maka engkau jangan lagi menjadikan aku sebagai temanmu. 

Sesungguhnya kamu telah cukup memberikan uzur kepadaku untuk 

memisahkanku, karena aku telah berkali-kali mengingkarinya.” Ini adalah 

perkataan orang yang benar-benar menyesal, sehingga membuatnya 

mengaku secara jujur.28 

                                                 
26  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…op.cit., h. 102.   
27  Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemah…op.cit., h. 343 
28  Ibid., h. 4. 
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f. Q.S. Al-Kahfi: 77-78 

فِْيَها ِجدَاًرا فَاْنَطلَقَا َۗحتهٓى اِذَآ اَتَيَآ اَْهَل قَْريَِة  ِاْستَْطعََمآ اَْهلََها فَاَبَْوا اَْن يَُّضي ِفُْوُهَما فََوَجدَا 

 يُِّرْيدُ اَْن يَّْنقَضَّ فَاَقَاَمٗه ۗقَاَل لَْو ِشئَْت لَتََّخْذَت َعلَْيِه اَْجًرا

لَْيِه َصْبًرا  قَاَل ٰهذَا فَِراُق بَْينِْي َوبَْينَِكۚٗ َساَُنب ِئَُك بِتَأِْوْيِل َما لَْم تَْستَِطْع عَّ

Terjemahnya: 

77. Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk 
suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk 
negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam 
negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. 
Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". 
78. Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; kelak akan 
kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar 
terhadapnya. 

 

Setelah peristiwa pembunuhan itu, Khidir dan Musa melanjutkan 

perjalanan hingga sampailah pada suatu negeri, yang mana keduanya 

meminta agar penduduk memberi makan kepada mereka, tetapi penduduk 

itu tidak mau menjamu mereka. Firman Allah Swt. ( ُِّفْو ُهَما َفاَبَْوا اَنْ  يُضَي  ) 

“mereka enggan mempersilahkan keduanya untuk singgah sebagai tamu 

mereka”, tidak dengan (ُمْو ُهَما  mereka enggan memberi makan“ (َفاَبَو اَْن يُْطعِّ

kepada keduanya”, dengan maksud ungkapan itu lebih dapat memberikan 

mereka, mensifati mereka dengan kehinaan dan kekikiran. Sebab, seorang 

yang mulia tentu hanya menolak seorang yang meminta diberi makan, 

bukan menghinanya. Sebaliknya orang yang mulia tidak akan mengusir 

tamu asing. Quraish Shihab menyebutkan, penyebutan penduduk negeri 

pada ayat 77 menunjukkan betapa buruknya sifat penduduk negeri itu 

lantaran pada ayat-ayat lain al-Qur’an hanya menyebutkan negeri untuk 

menunjukkan penduduknya. Terlebih, permintaan Musa dan Khidir 

bukanlah permintaan sekunder melainkan makanan untuk dimakan.29 

                                                 
29  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…op.cit., h. 106. 
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Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu sebuah dinding 

yang miring dan hampir roboh. Lalu Khidir mengusap dinding itu dengan 

tangannya, sehingga dinding itu kembali tegak lurus. Hal tersebut 

menunjukkan salah satu mukjizat Khidir. Sontak saja Musa berkata, “Jika 

engkau mau, niscaya kamu mengambil upah itu”. Musa berkata seperti itu untuk 

memberikan dorongan kepada Khidir agar mengambil upah dari 

perbuatannya itu sehingga bias membeli makan, minuman, dan 

kepentingan hidup lainnya.30 

Sebenarnya kali ini Nabi Musa tidak secara tegas bertanya, 

melainkan memberi saran. Kendati demikian, karena dalam saran tersebut 

terdapat semacam unsur pertanyaan diterima atau tidak, maka ini pun 

telah dinilai sebagai pelanggaran oleh Khidir. Saran Musa itu lahir setelah 

beliau melihat dua kenyataan yang bertolak belakang. Penduduk negeri 

enggan menjamu, kendati demikian Khidir itu memperbaiki salah satu 

dinding di negeri itu.31 

Setelah tiga kali nabi Musa melakukan pelanggaran. Kini cukup 

sudah alasan bagi hamba Allah itu untuk menyatakan perpisahan. Karena 

itu, dia berkata, “Inilah masa atau pelanggaran yang menjadikan 

perpisahan antara aku denganmu wahai Musa, apalagi engkau sendiri telah 

menyatakan kesediaanmu kutinggal jika engkau melanggar sekali lagi.32 

Mengapa kasus kali ini penyebab perpisahan, tidak kedua kasus 

pertama, karena secara lahir yang pertama adalah perbuatan munkar, 

sehingga Musa mendapat uzur. Berbeda dengan sekarang, berbuat baik 

kepada orang yang berbuat buruk itu bukan perbuatan munkar, melainkan 

perbuatan terpuji.33 Dengan demikian, sekalipun nabi Musa telah berbuat 

kesalahan karena menyalahi perjanjian, sebelum perpisahan terlebih 

dahulu Khidir memberitahu informasi atau kebenaran di balik peristiwa 

                                                 
30  Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemah…op.cit., h. 5. 
31  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…loc.cit 
32  Ibid. 
33  Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemah…loc.cit 
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yang telah Musa alami selama perjalanannya. 

 

g. Q.S. Al-Kahfi: 79-81 

ِفْينَةُ فََكانَْت ِلَمٰسِكْيَن يَْعَملُْوَن فِى اْلبَْحِر فَاََرْدتُّ اَْن اَِعْيبََهۗا َوَكاَن َوَرۤاَءُهْم مَّ  ا السَّ ِلٌك اَمَّ

 يَّأُْخذُ ُكلَّ َسِفْينٍَة َغْصبًا

ا اْلغُٰلُم فََكاَن اَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فََخِشْينَآ اَْن  ُكْفًرا ۚٗ َواَمَّ يُّْرِهقَُهَما طُْغيَانًا وَّ  

اَْقَرَب ُرْحًما ْنهُ َزٰكوةً وَّ  فَاََرْدنَآ اَْن يُّْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيًرا م ِ

Terjemahnya: 

79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, 
dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang 
raja yang merampas tiap-tiap bahtera. 
80. dan Adapun anak muda itu, Maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan 
Kami khawatir bahwa Dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada 
kesesatan dan kekafiran. 
81. dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan 
anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih 
sayangnya (kepada ibu bapaknya). 

 

Khidir menjelaskan kepada Musa kebenaran dibalik peristiwa yang 

pertama dialami yaitu ketika Khidir melubangi sebuah kapal yang 

ditumpanginya. Khidir berkata, “Adapun apa yang telah aku perbuat 

terhadap perahu, karena ia milik kaum yang lemah, tidak mampu menolak 

kezaliman, sedang mereka menggunakan perahu itu untuk mencari 

nafkah, maka aku bermaksud mencari dengan lubang yang aku buat, 

karena dihadapan mereka menunggu seorang raja yang akan merampas 

setiap perahu yan layak untuk dipakai dan meninggalkan setiap perahu 

yang mempunyai cacat.34 

Hamba Allah yang saleh itu seakan-akan melanjutkan dengan 

berkata, “dengan demikian apa yang kubocorkan itu bukanlah bertujuan 

                                                 
34  Ibid., h. 10. 
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menenggelamkan penumpangnya, tetapi justru menjadi sebab 

terpeliharanya hak-hak orang miskin. Memang, melakukan kemudharatan 

yang kecil dapat dibenarkan guna menghindari kemudharatan yang lebih 

besar.35 

Selanjutnya hamba Allah yang saleh itu menjelaskan tentang latar 

belakang peristiwa kedua. Dia berkata, “Dan adapun si anak yang aku 

bunuh ini, maka kedua orang tuanya adalah dua orang mukmin yang 

mantap keimanannya, dan kami khawatir bahkan tahu, jika anak itu hidup 

dan tumbuh dewasa dia akan membebani mereka berdua orang tuanya, 

beban yang sangat berat terdorong oleh cinta kepadanya, atau akibat 

keberanian dan kekejaman sang anak sehingga keduanya melakukan 

kedurhakaan dan kekufuran. Maka, dengan membunuhnya kami yakin aku 

dengan niat di dalam dada dan Allah swt, dengan kuasa-Nya menghendaki, 

kiranya Tuhan mereka berdua yakni Allah yang disembah oleh ibu bapak 

anak itu mengganti bagi mereka berdua dengan anak lain yang lebih baik 

darinya lebih baik dalam hal kesucian yakni sikap keberagamaannya dan 

lebih dekat yakni lebih mantap dalam hal kasih sayang dan baktinya kepada 

kedua orang tuanya.36 

 

h. Q.S. Al-Kahfi: 82. 

ا اْلِجدَاُر فََكاَن ِلغُٰلَمْيِن يَتِْيَمْيِن فِى  اْلَمِدْينَِة َوَكاَن تَْحتَٗه َكْنٌز لَُّهَما َوَكاَن َواَمَّ

ب َِكۚٗ وَ  ْن رَّ َما اَبُْوُهَما َصاِلًحا ۚٗفَاََرادَ َربَُّك اَْن يَّْبلُغَآ اَُشدَُّهَما َويَْستَْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمةً م ِ

لَْيِه  َصْبًراۗ فَعَْلتُٗه َعْن اَْمِرْيۗ ٰذِلَك تَأِْوْيُل َما لَْم تَْسِطْع عَّ  

Terjemahnya: 

82. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, 
dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang Ayahnya 
adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka 
sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat 

                                                 
35  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…op.cit., h. 106 
36  Ibid., h. 108 
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dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. 
Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar 
terhadapnya". 

 

Ayat ini menjelaskan peristiwa terakhir, Khidir menjelaskan 

peristiwa dengan menyatakan, “Sesungguhnya, faktor yang mendorong 

aku untuk menegakkan dinding ialah, karena di bawahnya terdapat harta 

benda simpanan miliki dua orang anak yatim yang berada di kota, sedang 

bapak mereka adalah seorang yang saleh. Allah berkehendak agar harta 

simpanan itu tetap berada dalam kekuasaan kepada anak yatim itu, untuk 

memelihara hak mereka dan karena kesalehan bapak mereka. Maka Allah 

memerintahkan kepadaku agar mendirikan kembali dinding itu, karena 

kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Sebab, jika dinding itu roboh 

niscaya harta simpanan itu hilang.  

Selanjutnya hamba Allah menegaskan, “Dan aku tidaklah 

melakukannya yakni apa yang telah kulakukan sejak pembocoran perahu, sampai 

penegakkan tempok berdasar kemauanku sendiri. Tetapi semua itu adalah atas 

perintah Allah berkat ilmu yang diajarkan-Nya kepadaku. Ilmu itu pun diperoleh 

bukan atas usahaku, tetapi semata-mata anugerah-Nya. Demikian itu makna dan 

penjelasan apa yakni peristiwa-peristiwa yang engkau tidak dapat sabar 

menghadapinya.”37 

 

STRATEGI PAI BERDASAR DARI TELAAH Q.S. AL-KAHFI: 60-

82 

Berdasarkan kajian sebelumnya tentang kisah Nabi Musa dan Nabi 

Khidir dalam QS. Al-Kahfi: 60-82, maka dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: 

a. Ketika Nabi Musa mengajukan permintaannya kepada Khidir untuk 

dapat mengikuti perjalanannya agar mendapat ilmu yang Allah ajarkan 

kepada Khidir dan tidak kepadanya. Pengajuan ini merupakan bentuk 

etika seorang peserta didik yaitu sebelum belajar hendaknya meminta 

                                                 
37  Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemah…loc.cit 



Paradigma Strategi Pendidikan Islam Kontemporer: Telaah QS. Al-Kahfi: 60-82 

210 
 

izin kepada pendidik terlebih dahulu. 

Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa pertanyaan tersebut bukanlah 

pertanyaan dengan nada yang mewajibkan atau memaksa. Dan contoh 

inilah yang menurut Ibnu Katsir hendaknya pula diikuti oleh para 

peserta didik kepada pendidik.38 

b. Khidir memberikan syarat kepada Musa. Khidir sebagai pendidik 

menetapkan metode pembelajaran. Sebagai pendidik yang mengetahui 

maka terlebih dahulu memberikan penilaian kepada peserta didiknya. 

Khidir pula mengetahui, bahwa Musa akan mengingkari atas apa yang 

dia dalihkan. Dan dikarenakan pula Musa tidak mampu menelaah 

hikmah dan kemaslahatan bathiniah yang Khidir dapat telaah.39 

 

Dalam kisah perjalanan Nabi Musa bersama Khidir yang 

diabadikan dalam QS. Al-Kahfi: 60-82, ini terjadi proses pembelajaran. 

Khidir sebagai pendidik dan Musa sebagai peserta didik peristiwa yang 

terjadi dalam perjalanan ini adalah rencana pembelajaran dengan kehendak 

Allah. Dapat dikatakan bahwa kronologis dan setting perjalanannya 

merupakan simulasi pembelajaran yang memberikan makna hikmah yang 

mendalam. Apa yang dilakukan Khidir adalah mempertimbangkan 

memilih metode pembelajaran yang efektif dan efisien agar tercapai 

tujuan, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi 

pembelajaran, dan pertimbangan dari sudut peserta didik.40 

Pada ayat 70-82 adalah merupakan inti pembahasan dari metode 

pembelajaran efektif, karena pada ayat itu terdapat proses pembelajaran 

Nabi Musa kepada Khidir. Sebelum memasuki kisah perjalanan tersebut, 

latar belakang nabi Musa bertemu Khidir adalah karena Musa tidak 

mengembalikan ‘ilmu’ kepada Allah ketika ada seseorang yang bertanya 

                                                 
38  Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an al-Adzim, Jilid V (Riyad: Daaru Thaibah, 1999), h. 181. 
39  Ibid. 
40  Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Cet. VI; Jakarta: 

Prenada Media Group, 2009), h. 130. 
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siapa manusia yang dalam ilmu. Maka dari itu Allah mencela dan 

mewahyukan kepada Musa bahwasanya ada seorang hamba-Nya berada di 

tempat bertemunya dua laut dia lebih pintar dari pada Nabi Musa. 

Kemudian Musa bertanya, “bagaimana aku dapat bertemu dengannya?” 

Dari keterangan di atas, ada unsur pembentukan yang mengacu 

pada ranah afektif utamanya jenjang receiving (menerima). Receiving 

(penerimaan) adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan 

(stimulus) dari luar yang datang pada dirinya dalam bentuk masalah, 

situasi, gejala, dan lain-lain.41 Hal tersebut dibuktikan dengan nabi Musa 

menerima perintah Allah atas kekhilafan yang diperbuat dan menerima 

adanya orang lain (hamba Allah) di luar sana yang lebih berilmu 

dibandingkan Musa meskipun telah mendapatkan karunia yang banyak 

dari Allah. 

Setelah Musa menerima perintah dari Allah untuk menemui hamba 

tersebut, kemudian Allah berfirman, “Ambillah seekor ikan lalu tempatkan ia 

di wadah. Maka, di mana engkau kehilangan ikan itu, di sanalah dia.”42 Nabi 

Musa pun merespon perintah tersebut dan berpartisipasi untuk 

mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan 

membuat reaksi terhadap hal tersebut.43 

Pada ayat 70, Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa, yaitu 

jangan bertanya hingga Khidir sendiri yang menjelaskannya. Hal ini 

menjelaskan bahwa pendidik harus menjelaskan kepada peserta didik 

persyaratan atau tata tertib sebelum memulai proses pembelajaran. Syarat 

yang diberikan Khidir kepada Nabi Musa jugalah yang menjadi awal dari 

metode pembelajaran yang mana nantinya akan menyinggung ranah 

afektif. Bahkan boleh jadi jika Khidir tidak memberikannya syarat kepada 

nabi Musa bahwa nabi Musa jangan mempertanyakan sesuatupun sebelum 

                                                 
41  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Cet. XI; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 54 
42  Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, Jami’ Shahih al-Mukhtashor min Umri 

Rasulallah wa Sunaninhi wa Ayyamih (Cet. III; Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987), h. 1757. Hadis 
nomor 4450. 

43  Anas Sudijono, op.cit., h. 55 
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Khidir sendiri menjelaskannya maka hal tersebut akan mengakibatkan 

tidak akan terjadinya proses pembelajaran afektif. 

Salah satu ciri belajar afektif menurut A. De Block ialah belajar 

menghayati nilai dari objek-objek yang dihadapi melalui alam perasaan, 

entah objek itu berupa orang, benda atau kejadian/peristiwa; ciri yang lain 

terletak dalam belajar mengungkapkan perasaan dalam bentuk ekspresi 

yang wajar.44 

Tiga peristiwa yang dialami nabi Musa saat bersama Khidir, adalah 

titik inti proses pembelajaran, yaitu saat Khidir melubangi kapal yang 

mereka tumpangi, ketika Khidir membunuh anak kecil yang sedang 

bermain sesama temannya dan menegakkan dinding rumah yang hampir 

roboh. Peristiwa yang tidak biasa dan bahkan tidak rasional tersebut 

mendorong nabi Musa menghayati dan mencermati secara detail. 

Dalam kisah ini tampak pada sikap nabi Musa yang cenderung 

menolak semua yang dia lihat terhadap perbuatan yang dilakukan Khidir. 

Sama halnya seperti yang diungkapkan W.S. Winkel bahwa orang yang 

bersikap tertentu cenderung menerima atau menolak suatu objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek itu, berguna/berharga baginya atau 

tidak.45 Raths menyatakan bahwa nilai mengarahkan seseorang untuk 

bertingkah laku (attitudes), atau bersikap.46 Dengan demikian, apa yang 

dilakukan oleh nabi Musa dilatarbelakangi oleh nilai yang dipegang dan 

diyakini oleh nabi Musa. 

Berangkat dari kisah Nabi Musa dan Khidir, dapat ditarik beberapa 

pesan dan hikmah dalam perspektif strategi pendidikan Islam, sebagai 

inspirasi penerapan pendidikan Islam kontemporer, yaitu:  

a. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap mukmin, dan tidak ada 

permasalahan mengenai tempat dan proses untuk memilikinya; 

b. Kegiatan pendidikan harus dimulai dari keteguhan keyakinan dan 

                                                 
44  W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran I (Cet. IV; Jakarta: Grasindo, 1996), h. 63. 
45  Ibid., h. 104 
46  Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai-Karakter (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 56. 
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keimanan kepada Allah Swt; 

c. Pendidikan dapat berjalan efektif apabila terjadi kontrak dan 

kesepahaman sebagai term of reference antara pendidik dan peserta 

didik;  

d. Pendidik dituntut memiliki desain dan perangkat pendidikan yang jelas, 

seperti tujuan, materi, metode, media, evaluasi, dan lingkungan; 

e. Peserta didik dituntut memiliki komitmen untuk patuh pada aturan dan 

sabar dalam mengikuti pendidikan; 

f. Kegiatan pendidikan tetap menjunjung tinggi aspek rasionalitas dan 

otokritik sebagai wahana kepada kebenaran yang hakiki; 

g. Kegiatan pendidikan seyogyanya dilakukan secara dialogis dan tatap 

muka langsung antara pendidik dan peserta didik; 

h. Pendekatan berpikir dalam pendidikan adalah induktif yaitu dimulai 

dari kasus di masyarakat menuju kepada penjelasan (eksplanasi) yang 

bersifat umum (teori); 

i. Pendidikan dilakukan berbasis masalah (problem based learning) dan 

bersifat kontekstual (contextual teaching and learning). 

j. Menciptakan atmosfer akademik yang bersifat conflict, menggugat, 

memotivasi, dan bersifat baru, sehingga peserta didik tetap bergairah 

belajar; 

k. Tahapan pendidikan dan pembelajaran dimulai dari yang konkrit dan 

mudah sampai kepada abstrak dan kompleks; 

l. Pendidikan yang dilaksanakan bersifat visioner, yaitu berorientasi 

kepada kebaikan dan kebenaran masa depan; 

m. Pendidikan diterapkan sanksi dengan tahapan sebanyak tiga kali, setiap 

kali terjadi kekhilafan, pendidik terus memeringati dengan penuh 

kesabaran dan keyakinan; 

n. Pembentukan akhlak merupakan salah satu unsur penting dalam 

pendidikan, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan di tengah 

masyarakat; 

o. Setiap kebenaran yang baru dan visioner, selalu mendapat reaksi dari 
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masyarakat. 

 

Islam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penggunaan 

metode dalam kegiatan pendidikan. Dasar metode pendidikan Islam itu di 

antaranya adalah dasar agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis.47 

Dalam memformulasi strategi pendidikan Islam langkah-langkah yang 

harus diperhatikan sebagai faktor yang mempengaruhinya meliputi tujuan 

pendidikan Islam, peserta didik, situasi, fasilitas, pribadi pendidik.48 

Sebelum menetapkan metode yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, maka seorang pendidik harus menelaah tujuan 

pendidikan Islam, kondisi peserta didik dalam segala aspeknya (cita-cita, 

talenta, fitrah, minat, kecenderungan, dan sebagainya), situasi lingkungan 

(baik di dalam kelas maupun di luar kelas), fasilitas pembelajaran yang ada, 

dan kemampuan pendidik.  

Pemilihan, penetapan, dan pelaksanaan sepenuhnya adalah 

kegiatan pendidik. Pendidik tentunya berharap pembelajaran berjalan 

efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan, sehingga metode yang 

dilaksanakan adalah metode yang terbaik menurut penilainnya. Al-

Syaibany mengingatkan pendidik agar melihat prinsip-prinsip dalam 

menetapkan strategi, sebagaimana yang disebutkan di atas. Al-Nahlawi49 

menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran dan Hadis ditemukan berbagai 

metode (strategi) yang sangat menyentuh perasaan, mendidik jiwa dan 

membangkitkan semangat, yaitu: 

1) Metode hiwar (percakapan) Qurani dan Nabawi.50 

                                                 
47  Lihat Ramayulis & Samsu Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan 

Pemikiran Para Tokohnya (Jakarta: Kalam mulia, 2009), h. 216. 
48  Winarno Surakhmad, Dasar dan Tehnik Interaksi Mengajar dan Belajar, (Bandung: Tarsito, 

1973), h. 19-93 
49  Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Cet III; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 135 
50  Abdurrahman Nahlawi, Ushulut Tarbiyyah Islamiyyah Wa Asâlibiha fî Baiti wal Madrasati wal 

Mujtama’, terj. Shihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press:1996), h. 205 
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2) Metode kisah Qurani dan Nabawi.51 

3) Metode Amtsal (perumpamaan) Qurani dan Nabawi.52 

4) Metode keteladanan.53 

5) Metode pembiasaan.54 

6) Metode ibrah (Penyampaian dengan penuh keyakinan) dan mau’izah 

(nasehat lemah lembut) 

7) Metode targhib (janji) dan tarhib (ancaman).55 

 

Strategi pendidikan Islam sangat banyak khazanahnya dalam 

Alquran dan Hadis, khususnya dalam QS. Al-Kahfi: 60-82. Strategi 

pendidikan Islam yang dikolaborasi dengan metode pendidikan Islam 

yang tersarikan dalam Alquran dan Hadis, maka sangat efektiflah kegiatan 

pendidikan Islam. Tantangan yang dihadapi era kontemporer, tidak 

menjadi sebuah masalah besar bagi pendidik, jika mengacu kepada 

Alquran dan Hadis dalam menerapkan strategi pendidikan Islam. Berbagai 

paham kontemporer seperti sekularisme, liberalisme, kapitalisme, 

radikalisme, pluralism, dan sebagainya, akan dapat diatasi dengan 

menerapkan strategi pendidikan Islam, sebagaimana yang digariskan 

dalam kisah Nabi Musa dan Khidir. 

 

PENUTUP 

Kisah Nabi Musa dan Khidir dalam QS. Al-Kahfi: 60-82 adalah 

peristiwa pendidikan spiritual yang agung, contoh strategi pendidikan 

                                                 
51  Abdul Hamid al-Hasyimi, “Ar-Rasulu al’Arabiyyu al-Murabbi”, diterjemahkan oleh Ibn 

Ibrahim dengan judul Mendidik ala Rasulullah, (Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 266 
52  Najib Khalid Al-Amin, Tarbiyah Rasulullah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 139-141 
53  Lihat Muhammad Ibrahim Hamd, Ma’al Muallimîn, diterjemahkan oleh Ahmad Syaikhu, 

(Jakarta: Dârul Haq, 2002), h. 27. Lihat juga Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metode 
Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 119. 

54  Ahmad Tafsir, op.cit, h. 145. 
55  Lihat Fuad bin Abdul Azizi Syalhub, Al-Muallim al-Awwal shalallaahu alaihi Wa Sallam 

Qudwah Likulli Muallim wa Muallimah, diterjemahkan oleh Abu Haekal, (Jakarta: Zikrul 
Hakim, 2005), h. 59-60 
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prophetik, dan mencerahkan. Nabi Musa mendapat perintah dari Allah 

untuk mencari ilmu kepada seorang salih bernama Khidir di sebuah 

tempat pertemuan dua laut. Pertemuan tersebut terjadi interaksi 

pendidikan yang mencerahkan sekaligus kontroversi, yaitu: Pertama, 

Khidir membocori kapal yang sementara di lautan; Kedua, Khidir 

membunuh seorang anak tak berdosa; dan Ketiga, Khidir memperbaiki 

dinding yang roboh di tengah penolakan masyarakat. Ketiga kasus ini 

menjadi sebuah kisah yang menarik dari seorang Nabi Allah yakni Musa 

dalam mencari ilmu yang hakiki, penuh dengan tantangan dan rintangan. 

Khidir sebagai pendidik penuh dengan kebijaksanaan dan ketegasan dalam 

menghadapi Nabi Musa yang sementara belajar ilmu Allah. 

Konstruksi Strategi pendidikan Islam kontemporer dengan 

mengacu kepada kisah Nabi Musa dan Khidir adalah ilmu harus dicari dan 

dimiliki, pendidikan berbasis ketauhidan, terjadi kontrak antara pendidik 

dan peserta didik, dialogis dan tatap muka langsung, peserta didik taat azas 

dan sabar, menjunjung tinggi rasionalitas dan menantang (menggugah), 

pendekatan berpikir induktif, berbasis kontekstual (CTL) dan masalah 

(PBL), pendidikan akhlak, visioner, pendidikan bertahap dan sistematis, 

serta penegakkan sanksi secara edukatif. 
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PENDAHULUAN 

Kepala atau pimpinan sebagai orang nomor satu dalam sebuah 

lembaga pendidikan (baca: sekolah) hendaknya selalu mengamati hal-hal 

yang berhubungan dengan proses belajar mengajar yang kesemua ini dapat 

lebih meningkatkan kualitas cara mengajar bagi guru, efektifitas kerja bagi 

para pegawai dan kualitas belajar bagi para siswa. 

Sebagai seorang pimpinan, ia seyogianya melakukan kerja sama 

dengan orang lain untuk mencapai sasaran, karena di samping sebagai 

pemimpin secara umum, ia juga sebagai manajer yang berwenang dan 

bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin dan 

mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu.1 

Harus diakui bahwa tugas seorang pimpinan sekolah memang 

sangat berat. Ia dituntut untuk membantu para guru memperbaiki situasi 

belajar mengajar, sebagai salah satu tugas dalam rangka meningkatkan cara 

belajar siswa dan menganalisa kurikulum sekolah. Ia juga membantu guru-

                                                 
1  Iskandar Wiryokusomo dan Usman Mulya, Dasar-Dasar Pemgembangan Kurikulum (Cet. I; 

Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 533. 
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guru dalam meningkatkan proses pembelajaran.2 

Kepemimpinan dalam konteks sekolah sangat tergantung kepada 

efektifitas dan motivasi kerja guru dalam melaksanakan tugasnya masing-

masing. Guru yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan 

mempermudah kepala/pimpinan dalam mengelola proses belajar 

mengajar. 

Begitu pula sebaliknya, Guru yang tidak mempunyai motivasi kerja 

yang baik, akan menyulitkan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pemimpin dalam sekolah tersebut, yang  pada akhirnya sangat 

berpengaruh kepada tujuan pendidikan yang akan dicapai. Disinilah peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja para guru, terutama 

meningkatkan motivasi kerja yang hanya mengharapkan ridha Allah Swt, 

sehingga  sehingga proses belajar mengajar dapat diridhai oleh Allah dan 

dapat menghasilkan anak didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

swt. 

Di sinilah kepala sekolah dituntut untuk mempunyai strategi dan 

langkah-langkah dalam memotivasi guru. Berbagai strategi dapat ia 

lakukan, seperti memberikan tauladan yang baik dalam kedisiplinan, 

memberikan bantuan guru dalam kesulitan yang dihadapi dalam proses 

belajar mengajar, memberikan penghargaan dan pujian jika ada guru yang 

sukses mengerjakan tugasnya, dan sebagainya. 

Hal ini tidak akan lepas dari keberadaan kepala sekolah dalam 

menjalankan tugasnya. Begitu pula dengan para guru sebagai ujung 

tombak dalam proses belajar mengajar. Semua proses dan kegiatan yang 

berjalan lancar di sekolah tersebut sangat tergantung kepada peran kepala 

sekolah dan kinerja para guru dalam menjalankan tugasnya. 

Untuk lebih jelasnya, penulis berangkat dari sebuah pertanyaan 

menarik yang sekaligus menjadi permasalahan dalam makalah ini yaitu: 

Bagaimanakah upaya strategis Pimpinan Lembaga pendidikan (kepala 

                                                 
2  Piet A. Sahertian, Supervisi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 84. 



Strategi Kepala Sekolah Untuk Memotivasi Kerja Guru Di Lembaga Pendidikan Islam 

221 
 

Sekolah) dalam memberikan motivasi kerja pada guru di sekolah ? berikut 

ini akan diuraikan lebih lanjut. 

 

MOTIVASI KERJA 

1. Pengertian Motivasi 

Dalam dunia psikologi, masalah motivasi ini selalu mendapat 

perhatian khusus oleh para ahli. Karena motivasi itu sendiri bertindak atau 

berbuat sesuatu keinginan dan kebutuhan.  

Motivasi merupakan kekuatan energi, penopang/penyokong dalam 

melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.3 Syah 

mengemukakan bahwa motivasi ialah keadaan internal organisme, baik 

manusia maupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu.4 

Dalam hal ini, motivasi berarti pemasok daya untuk bertingkah laku secara 

terarah. Sementara itu Sabri mengartikan motivasi sebagai segala sesuatu 

yang menjadi pendorong timbulnya suatu tingkah laku. Hal tersebut 

sejalan dengan Suryabrata yang mengemukakan bahwa motivasi adalah 

keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan.5 

Senada dengan ini, Sardiman berpendapat bahwa motivasi adalah 

daya untuk mendorog seseorang dalam melakukan sesuatu. Atau kondisi 

dalam diri individu yang mendorong, mengarahkan, serta menentukan 

tingkat usaha bahkan mungkin menentukan hasil yang diperoleh di dalam 

mencapai tujuan.6 

                                                 
3  Eggen, Paul and Don Kauchak. Educational Psychology, Windows on Classroom. (New Jarsey: 

Prentice Hall, Inc., 1997), h. 341. 
4  Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. (Bandung:: Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 136. 
5  Lihat M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional. (Jakarta: 

Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 85. Lihat pula Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan. 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.70. 

6  Lihat A. M. Sardiman, Interaksi dan Motivasi Mengajar (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 123. 
Lihat pula Arden Frandsen, How To Children Learn, An Educational Psychology (New York: 
Mc. Graw Hill Book Coo., 1962), h. 76 
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Dan masih banyak pengertian motivasi yang tidak sempat 

disebutkan penulis dalam bagian ini. Akan tetapi, berdasarkan beberapa 

uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi dapat dipahami 

sebagai kekuatan yang tersembunyi di dalam diri seseorang yang 

mendorong untuk melakukan dan bertindak dengan cara yang khas. Atau 

sebagai daya penggerak yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi 

kesiapan, mendorong serta mengarahkan kegiatan, bahkan menentukan 

tingkat usaha yang mungkin dilakukan dalam mencapai tujuan.  

 

2. Jenis dan Sifat Motivasi 

Para pakar berbeda di dalam melihat jenis motivasi. Perbedaan 

tersebut berdasarkan pada perbedaan penelitian dan sudut pandang. 

Dimyati dalam bukunya membagi motivasi kepada pertama: motivasi 

primer, yaitu motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-

motif dasar tersebut pada umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani 

manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani, sehingga prilakunya 

terpengaruh oleh instink7 atau kebutuhan jasmaninya. Di antara instink 

yang penting adalah memelihara, mencari, makan, melarikan diri, 

berkelompok, mempertahankan diri, rasa ingin tahu, membangun, dan 

kawin. Kedua motivasi sekunder, yaitu motivasi yang dipelajari. Hal ini 

berbeda dengan motivasi primer. Sebagai illustrasi, orang yang lapar akan 

tertarik pada makanan tanpa belajar. Untuk memperoleh makanan 

tersebut orang harus bekerja terlebih dahulu. Agar dapat bekerja dengan 

baik, orang harus belajar bekerja. “bekerja dengan baik” merupakan 

motivasi sekunder.8 

Suryabrata menggolongkan motivasi terdiri atas tiga macam, yaitu: 

                                                 
7  Freud berpendapat bahwa instink memiliki empat ciri, yaitu tekanan, sasaran, objek, dan 

sumber. Tekanan adalah kekuatan yang memotivasi individu untuk bertingkah laku. 
Sasaran instink adalah kepuasan atau kesenangan. Objek instink adalah hal-hal yang 
memuaskan instink. Dan sumber instink adalah keadaan kejasmanian individu. Selanjutnya 
lihat Dimyati dan Mudjiono, op. cit., h. 86-87. 

8  Ibid., h. 86-88. 



Strategi Kepala Sekolah Untuk Memotivasi Kerja Guru Di Lembaga Pendidikan Islam 

223 
 

pertama, kebutuhan-kebutuhan organik, yang meliputi kebutuhan untuk 

minum, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk bernafas, kebutuhan 

seksual, kebutuhan untuk berbuat, dan kebutuhan untuk beristirahat. 

Kedua, motivasi darurat yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan 

diri, dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha, dan dorongan 

untuk memburu. Dorongan ini timbul karena perangsang dari luar. Pada 

dasarnya dorongan-dorongan ini telah ada sejak lahir, tetapi bentuk-

bentuknya tertentu yang sesuai dengan perangsang tertentu berkembang 

karena dipelajari. Ketiga, motivasi objektif, yang mencakup kebutuhan 

untuk melakukan eksplorasi, kebutuhan untuk melakukan manipulasi, dan 

kebutuhan untuk menaruh minat. Motivasi ini timbul karena dorongan 

untuk dapat menghadapi dunia luar (sosial dan non-sosial) secara efektif.9 

Sedangkan Syah membedakan motivasi atas dua macam, yaitu 

motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan 

hal dan keadaan yang datang dari luar individu pebelajar yang juga 

mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Sedang motivasi 

intrinsik merupakan hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri 

pembelajar yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Yang 

termasuk dalam motivasi intrinsik pebelajar adalah perasaan menyenangi 

materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya, untuk 

kehidupan masa depan pebelajar yang bersangkutan.10 

Suatu motivasi yang kuat tidak pasti kalau dapat berlangsung lama, 

motivasi yang dapat berlangsung lama tidak pasti kalau kuat. Sebagai 

contoh, orang yang sangat lapar kalau sudah diberi makan, maka motivasi 

ini akan lekas hilang. Orang yang menginginkan baju baru kalau tidak 

langsung diberi atau membeli, maka ini dapat berlangsung lama. suatu 

motivasi yang lama berlangsung dapat menjadi motivasi yang mendalam 

sehingga menguasai dan memberi arah dan mungkin mengubah keinginan 

                                                 
9  Lihat Suryabrata, op. cit. h. 70-71. 
10  Lihat Muhibbin Syah, op. cit.,h.136-137 
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motivasi yang lain-lain dari individu. 

Mustaqim dan Wahib11 mengemukakan beberapa sifat motivasi 

seperti berikut ini: 

Pertama, motivasi yang berubah-ubah. Motivasi kadang-kadang 

menjadi tujuan, tetapi kalau sudah tercapai lalu berubah menjadi jalan ke 

tujuan yang lain. Misalnya, motivasi menjadi pelajar adalah untuk 

mendapatkan ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak ini dapat menjadi 

motivasi untuk mencapai kedudukan yang tinggi.  

Kedua, motivasi dapat dikuatkan dengan jalan memobilisasi seluruh 

motivasi. Motivasi dimobilisasi apabila ada oposisi dari luar. Apabila  

oposisi itu dari dalam, maka timbul kebimbangan. Misalnya, orang yang 

ingin melanjutkan pendidikan tetapi ditentang oleh orang tuanya, maka 

dia akan semakin keras kemauannya. Hal ini disebabkan karena seluruh 

perhatian dan kepribadian dikonsentrasikan kepada satu dorongan, yaitu 

untuk melanjutkan pendidikan. 

Apabila suatu motivasi tidak terpusatkan, maka hal ini dapat 

mengakibatkan kepada penyaluran yang salah. Misalnya, fantasi, 

rasionalisasi, dan identifikasi. Motivasi dalam belajar dapat dikatakan 

efektif apabila dapat memberikan penempatan mental pada pebelajar, 

tetapi kalau tidak demikian, motivasi ini bukannya kekuatan yang 

membimbing, melainkan kekuatan yang dapat merusak. 

Pertama, motivasi asli dan motivasi yang didapat. Motivasi yang asli 

merupakan motivasi-motivasi yang ditentukan secara struktural dan sosial, 

dan alamiah dalam arti bahwa motivasi itu umum bagi manusia. Dengan 

perkataan lain, dorongan-dorongan yang dijumpai setiap hari adalah 

motif-motif alamiah yang dapat menjadi dasar dari motivasi yang 

diperlukan dalam belajar. 

Kedua, motivasi yang alamiah. Motivasi alamiah ini terdiri atas yang 

ditentukan, yakni pernafasan, denyutan jantung, peredaran darah, 

                                                 
11  Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 72) 
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berfungsinya metabolisme, pertumbuhan dan kemasakan, pencernaan, 

anabolisme, catabolisme, pelepasan dan aktivitas yang otomatis, nafsu-

nafsu (lapar, haus, seksual), dan semua perbuatan alat-alat indera. Dalam 

hal ini, pengajar tidak dapat berbuat banyak, hanya dapat menerima dan 

mengakui bahwa manusia harus berbuat demikian. Tetapi meskipun 

demikian, dorongan-dorongan ini sebagian besar kerjanya menurut tata 

tertib yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya, makan, dalam setiap 

masyarakat orang tentu makan, tetapi apa yang dimakan dan bagaimana 

cara makannya ditentukan oleh lingkungan masyarakat di tempat dia 

hidup. 

Ketiga, motivasi yang lebih ditimbulkan oleh faktor-faktor sosial 

dan fisik. Motivasi merupakan peniruan (imitasi), perasaan yang ada 

sebelum sesuatu terjadi, ketidaksabaran, kepayahan semua emosional, 

sentimen, bakat, eksplorasi kebiasaan, daya estetis, rasa aman, rasa ingin 

tahu, keinginan untuk berbuat, keinginan untuk berkuasa, keinginan akan 

status, keinginan akan kebahagiaan, manipulasi insentif. Motif-motif ini 

dapat mengubah motivasi individu. 

Keempat, motivasi yang negatif. Motivasi ini biasanya dihindari 

karena motivasi ini sama pentingnya dengan motivasi positif dalam 

menentukan tingkah laku. Motivasi negatif antara lain sakit, reaksi indera 

yang tidak menyenangkan, dipaksa melalui hal-hal (yang tidak 

menyenangkan) terutama kelelahan, ketakutan untuk direndahkan, 

ketakutan-ketakutan kedudukan, kegagalan, ketakutan dipaksa untuk 

membuat suatu pilihan. 

 

3. Motivasi kerja guru 

Motivasi kerja merupakan bagian dari motivasi instrisik, yaitu daya 

penggerak dalam diri seseorang untuk mencapai prestasi kerja setinggi 

mungkin demi memperoleh suatu kepuasan.12 Ukuran mengenai setinggi 

                                                 
12  W.S. Winkel, Psikologi Pembelajaran (Jakarta: gramedia, 1987), h. 96. 
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mungkin ditentukan oleh guru itu sendiri. Kalau taraf yang telah 

ditentukan telah tercapai, mereka merasa puas dan memberikan pujian 

kepada dirinya sendiri, kalau tidak tercapai dia merasa kecewa. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Keller bahwa motivasi kerja 

adalah keinginan seseorang untuk melatih kemampuan serta memiliki 

kemampuan dengan mengutamakan prestasi sesuai dengan tujuan yang 

diinginkannya.13 

Dengan demikian, seseorang yang memiliki motivasi kerja tinggi 

selalu ingin bersaing untuk mencapai tujuan dengan mengutamakan 

standar tertentu, dengan bekerja keras, melakukan pekerjaan dengan baik, 

dan selalu memilih yang terbaik. 

Sementara itu, ciri-ciri orang yang memiliki motivasi kerja tinggi 

adalah: 

a) Free choise (pilihan bebas), yaitu individu yang memiliki motivasi tinggi 

akan lebih menciptakan aktifitas berprestasi, mengaitkan keberhasilan 

dengan kemampuan dan usaha yang lebih keras, memperoleh 

pengalaman yang lebih membanggakan karena keberhasilannya, 

sehingga meningkatkan keyakinan untuk berprestasi dan tampak lebih 

banyak berbuat dalam hubungannya dengan prestasi. 

b) Pressistence Behavior (tekun berusaha), Individu yang mempunyai 

motivasi kerja tinggi menganggap kegagalan itu karena kurangnya 

usaha, sehingga harapan untuk berhasil masih tetap tinggi. Oleh karena 

itu, usaha untuk berhasil masih tetap ada. 

c) Intencity of Performance (intensitas penampilan), individu yang memiliki 

motivasi kerja tinggi memerlukan kerja keras dan intensitas penampilan 

lebih besar. 

d) Risk Preference (suka beresiko), individu yang memiliki motivasi kerja 

tinggi akan lebih memilih tugas-tugas yang mempunyai konsekuensi 

                                                 
13  Lihat J.M. Keller, A Practioner’s Guide to Concepts and Measures of Motivation (Syracuse 

University: Erie Claring House an Information Resources, 1978), h. 123. 
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tidak mudah atau beresiko.14 

 

Berdasarakan dari berbagai pengertian tentang motivasi kerja dan 

ciri-cirinya, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah proses 

pembangkitan gerak atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan, sehingga dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya. 

Dengan demikian, motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi 

untuk menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan. Motivasi dapat 

menentukan baik/tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin 

besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan kerja. Seorang yang 

besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih tidak mau menyerah, 

giat membaca buku-buku untuk meningkatkan prestasinya untuk 

memecahkan masalahnya. Sebaliknya, mereka yang motivasinya lemah, 

tampak acuh tak acuh, mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada 

pekerjaan, sering meninggalkan pekerjaan akibatnya banyak mengalami 

kesulitan kerja. Motivasilah yang akan mendorong orang untuk bekerja 

atau melakukan suatu perbuatan dengan sungguh-sungguh (tekun) dan 

selanjutnya motivasi itu pula yang akan menentukan pahala/balasan 

sebagai hasil perbuatannya. Kaitannya dengan kinerja guru, motivasi dapat 

dipahami sebagai keadaan/gejala psikologis dalam diri guru yang 

mendorong untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Dalam bekerja, motivasi kerja melalui ketekunan yang tidak 

mudah patah untuk mencapai kesuksesan, meskipun dihadang oleh 

banyak kesulitan. Motivasi juga ditunjukkan melalui intensitas unjuk kerja 

dalam melakukan suatu tugas. 

Dalam ajaran Islam, motivasi kerja ini sangat terkait dengan niat. 

Yaitu Islam mengajarkan bahwa kerja sangat ditentukan oleh niat yang 

mendasarinya. Seseorang sangat mungkin akan memperoleh apa yang 

diharapkan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan 

                                                 
14  Lihat Muhari, Studi tentang Suasana Rumah Tangga terhadap Prestapebelajar Para Pelajar SLTP di 

Jawa Timur, Disertasi, Yogyakarta: UGM, 1983, h. 95-96. 
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ketentuan yang berlaku. Rasulullah bersabda : 

: إِنََّما األَْعَماُل بِالن ِيَاِت َوإِنََّما ِلكُل ِ  قَاَل َرسُْوُل هللا َصلَّى هللا َعليَهْ َِوَسلَّمَ 

إْمِرٍئ َما نََوى, فََمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى هللاِ َوَرسُْوِلِه فَِهْجَرتُهُ إِلَى هللا َوَرُسْوِلِه َوَمْن 

 .َكانَْت ِهْجَرتُهُ ِلدُْنيَا يُِصْيبَُها أَْوإِْمَرأَةٍ يَْنِكُحَها فَِهْجَرتُهُ إِلَى َما َهاَجَر إِلَْيهِ 15

Artinya: 

‘Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. 
Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu sesuai dengan niatnya. Siapa 
yang berhijrah karena Allah dan rasulNya, maka hijrahnya itu karena Allah dan 
RasulNya. Siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia dia akan mendapatkan 
atau karena perempuan yang ingin dikawininya, maka hijrahnya itu mendapatkan 
apa yang diniatkan. 

 

Hadis di atas menggambarkan bahwa kerja itu sangat dipengaruhi  

oleh motivasi yang mendasarinya. Seorang yang hijrah karena motivasi 

dunia dan wanita, maka ia akan mendapatkannya. Dan siapa yang hijrah 

karena Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah 

dan Rasulnya. Demikian pula halnya dalam proses belajar mengajar, 

seorang guru akan memperoleh sesuatu sesuai dengan motif yang 

mendasarinya dalam bekerja. 

Pentingnya mendasari kerja itu dengan niat yang baik dikarenakan 

dalam pandangan Islam, kerja dianggap sebagai sesuatu yang mulia. kerja 

dianggap sebagai ibadah dan memang manusia diciptakan semata-mata 

untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai ibadah, kerja itu haruslah 

dilandasi dengan motivasi yang tulus dan ikhlas. Tuhan sendiri telah 

memperingatkan manusia bahwa kerja manusia di dunia, baik itu baik 

maupun jelek, senantiasa dinilai olehNya, sebesar apapun hasil pekerjaan 

itu. Allah berfirman dalam Q.S. al- Zalzalah (99): 7-8 : 

                                                 
15  Al- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, Shahih al- Buhkhari (Riyadh: 

Dar al- Salam, 1997), h. 247. 
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ةٍ  َشرَّ يََّرهُ  ةٍ َخْيًرا يََّرهُ. َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ  .فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

Terjemahnya: 

‘Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya dia akan 
melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat 
zarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.16 

 

Ada juga ayat lain yang berkaitan dengan motivasi ini adalah yang 

terdapat dalam Q. S. al-Najm (53): 39. Allah berfirman tentang pentingnya 

manusia untuk memperlihatkan kerja yang baik, karena kerja yang nampak 

itulah yang akan dinilai. 

ْنَساِن إَِّلَّ َما َسعَى  .َوأَنَّ لَْيَس ِلْْلِ

Terjemahnya: 

‘Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya’.17 

 

Dengan demikian, semua yang dilakukan oleh manusia di dunia 

pasti akan dibalas oleh Allah Swt, sesuai dengan perbuatan yang 

dilakukannya. Begitu juga, semua yag dilakukan oleh manusia tentunya 

akan mendapatkan hasil. Sekecil apa pun usaha yang dilakukan pasti akan 

mendapatkan hasil, tergantung dari ukuran dan bentuk usaha tersebut. 

 

 

STRATEGI KEPALA SEKOLAH MEMOTIVASI KERJA GURU 

Pimpinan Lembaga atau Kepala sekolah mempunyai tugas dan 

tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah. Salah satu diantaranya 

adalah membina para guru yang dipimpinnya, khususnya dalam 

memberikan dorongan untuk mempunyai motivasi kerja yang tinggi dalam 

rangka meningkatkan profesi mereka demi terciptanya tujuan pendidikan. 

                                                 
16  Departeman Agama RI, op. cit., h. 1087. 
17  Ibid., h. 872 
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Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa Prinsip-prinsip pembinaan 

guru sesuai dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1986) 

adalah sebagai berikut : 

1. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru 

2. Hubungan antara guru dengan pembina didasarkan atas kerabat kerja. 

3. Pembina ditunjang oleh sifat keteladan dan terbuka 

4. Dilakukan secara terus menerus 

5. Dilakukan melalui berbagai wadah yang ada 

6. Diperlancar melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi horizontal 

dan vertikal, baik tingkat pusat maupun daerah.18 

 

Usaha-usaha yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sesuai 

dengan fungsi dan tugasnya antara lain: 

1. Membangkitkan dan merangsang para guru dan pegawai sekolah di 

dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. 

2. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah, 

termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan 

keberhasilan proses belajar mengajar. 

3. Bersama para guru berusaha mengembangkan, mencari dan 

menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan tuntunan 

kurikulum yang sedang berlaku. 

4. Membina kerja sama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan 

pegawai sekolah lainnya. 

5. Berusaha mempertinggi mutu pengetahuan para guru dan pegawai 

sekolah antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok, 

menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka untuk 

mengikuti penataran-penataran, seminar sesuai dengan bidangnya 

masing-masing.19 

                                                 
18  Lihat Ngalim Purwanto, op. cit., h. 119 
19  Ibid 
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Begitu pula, dalam mendayagunakan para guru, kepala sekolah 

dapat menempuh langkah-langkah dengan menempatkan orang pada 

jabatan, atau tugas yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Melakukan 

musyawarah dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Hal ini 

sejalan dengan firman Allah dalam Q. S. Ali Imran (3): 159 : 

ْوا ِمْن َحْوِلَك  فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاِ ِلْنتَ  لَُهْم َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغِلْيَظ اْلقَْلِب َّلَْنفَضُّ

ْل َعلَى هللاِ إِنَّ هللاَ  فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرهُْم فِى اْألَْمِر فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّ

ِلْين َ  يُِحبُّ اْلُمتََوك ِ . 

Terjemahnya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya’.20 

 

Menurut Wahbah Suhaili, salah satu ulama tafsir terkenal, bahwa 

ayat ini merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad saw, yang menegaskan bahwa dengan rahmat dan taufiq dari 

Allah swt, maka kamu (Muhammad) menjadi orang yang lembut dan 

ramah dalam bergaul, manis bertutur kata dalam membimbing dan 

menegur mereka. Bahkan Allah swt menegaskan bahwa bukan hanya sifat 

ini yang harus kamu (Muhammad) miliki, tetapi juga menjadi orang yang 

suka memaafkan orang dan memohonkan ampun kepada Allah swt.21 

Lebih lanjut lagi Suhaili menjelaskan bahwa sifat ini tidak hanya 

untuk Nabi Muhammad, tetapi seorang pemimpin yang bijaksana juga 

sangat diharapkan untuk memilikinya. Yaitu seorang pemimpin yang 

                                                 
20  Departeman Agama RI, op. cit., h. 103. 
21  Lihat Wahbah Suhaili, Al- Tafsir al- Munir, Juz III ( Cet. I; Bairut: Dar al- Fikr al- Maashir, 

1991), h. 139. 
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lemah lembut dan manis tutur kata dalam mengarahkan dan membimbing 

orang-orang yang dipimpinnya.22 

Kaitannnya dengan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, 

tentunya diharapkan menjadi pemimpin yang mempunyai pribadi yang 

ramah dan lembut terhadap bawahannya serta dapat mengarahkan dan 

membimbing dengan penuh kelembutan. Kepala sekolah juga seharusnya 

memiliki sifat pemaaf dan memohonkan ampun para bawahannya kepada 

Allah swt jika mereka mempunyai kesalahan. 

Di samping itu, ayat ini juga mengadung anjuran bahkan perintah 

bagi manusia untuk melakukan musyawarah dalam berbagai masalah 

kehidupan, termasuk masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam 

menjalankan tugasnya. Kepala sekolah seharusnya mau mendengar 

pendapat dari guru-guru yang menjadi bawahan sekaligus rekan kerja di 

sekolah yang dipimpinnya, seperti dalam penentuan jabatan atau tugas, 

sehingga baik yang menerima jabatan maupun staf lain dapat menerima 

dengan perasan senang. 

Kepala sekolah juga harus menciptakan kondisi kerja dan berikan 

fasilitas agar pekerjaan yang diberikan dapat berjalan dengan baik, dan 

membiasakan memanfaatkan waktu dengan efesien. Kepala sekolah harus 

dapat menciptakan tugas, sehingga guru memiliki tugas masing-masing. Ia 

juga harus memberikan penghargaan berupa pujian dalam rapat atau 

piagam jika ada yang sukses mengerjakan tugasnya.  

Kaitannya dengan peningkatan motivasi kerja guru, Kepala sekolah 

harus mempunyai berbagai strategi, karena ia mempunyai tanggung jawab 

terhadap masalah tersebut Strategi-strategi ini terkait dengan usaha-usaha 

yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, seperti yang telah 

dijelaskan di atas. Strategi ini dapat berbentuk pemberian bantuan kepada 

guru dalam membuat persiapan mengajar, yaitu bagaimana seorang guru 

melakukan persiapan dalam menjalankan tugasnya, terutama tugas 

                                                 
22  Ibid. 
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mengajar. 

Kepala sekolah juga dapat melaksanakan pengarahan, berupa 

pemberian petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, 

memberikan contoh dan teladan, sehingga para guru dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik dan dapat mengikuti arah yang ditetapkan dalam 

proses belajar mengajar. Semua ini merupakan bantuan dan rasa tolong 

menolong yang memang harus dimiliki oleh kepala sekolah kepada 

terhadap guru dalam menjalankan tugas yang diembannya. 

Dalam ajaran Islam, sikap saling bantu dan tolong menolong 

memang sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al- 

Maidah (5) ayat 2: 

َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبر ِ َوالتَّْقَوى َوَّلَ تَعَاَونُواْ َعلَى اإِلثِْم َواْلعُدَْواِن َواتَّقُواْ  ...

َ َشِديدُ اْلِعقَابِ  َ إِنَّ ّللا   ّللا 

Terjemahnya: 

‘…Bertolong-tolonglah kamu ke dalam kebaikan dan jangan bertolong-tolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksaNya’.23 

 

Ayat ini merupakan dalil tentang perintah untuk saling tolong 

menolong kepada kebaikan dan larangan untuk tolong menolong kepada 

hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Dengan demikian, adalah kewajiban 

bagi kepala sekolah untuk membantu dan menolong guru dalam 

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, terutama dalam 

kelancaran proses belajar mengajar. 

Kepala sekolah juga dapat melakukan usaha dalam mempertinggi 

mutu pengetahuan guru dengan melakukan diskusi, atau mengirim mereka 

untuk mengikuti penataran dan seminar atau kegiatan-kegiatan yang 

serupa, karena menuntut ilmu pengetahuan tidak mengenal kata berhenti, 

bahkan kapan di mana pun manusia berada, ia harus menuntutnya. 

                                                 
23  Departemen Agama RI. op. cit., h. 156. 
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Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi: 

 .أُْطلُبُْوا اْلِعْلَم ِمَن الَمْهِد إِلَى اللَّْحدِ 

Artinya: 

Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur’.24 

 

Hadis ini adalah perintah untuk terus mencari ilmu dalam rangka 

pengembangan diri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

terutama seorang guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar yang akan 

menghasilkan generasi yang menjadi pelanjut pembangunan bangsa. 

Dan masih banyak strategi lain yang diterapkan oleh kepala 

sekolah, seperti memberikan penghargaan atau pujian jika ada guru yang 

sukses mengajarkan suatu tugas. 

Semua strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah sangat 

diharapkan untuk dapat meningkatkan motivasi kerja guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. 

 

PENUTUP 

Strategi pimpinan lembaga pendidikn dalam hal ini kepala sekolah 

dalam memberikan motivasi pada bawahannya adalah membangkitkan 

dan merangsang para guru dan pegawai sekolah menjalankan tugas 

masing-masing dengan sebaik-baiknya, menyediakan perlengkapan 

sekolah, termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran 

dan keberhasilan proses belajar mengajar,  berusaha mengembangkan, 

mencari dan menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan tuntunan 

kurikulum yang sedang berlaku, membangun kerja sama yang baik dan 

harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya,  5). 

Meningkatkan mutu SDM, dengan mengadakan diskusi-diskusi 

kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka 

                                                 
24  Azhar Arsyad, Retorika Kaum Bijak (Cet. I; Makassar: Yayasan Fatiya Makassar, 2003), h. 

15. 
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untuk mengikuti penataran-penataran, seminar sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan saat ini di mana virus corona 19 atau 

COVID19 melanda seluruh dunia, yang awal pandemik terjadi di negara 

China tepatnya di provinsi Wuhan, sedang Covid 19 di Indonesia terjadi 

pada awal Maret tahun 2020 yang memberikan dampak pada seluruh 

sektor kehidupan masyarakat baik itu pendidikan, agama, sosial budaya, 

ekonomi. 

Pada awal meningkatnya masyarakat terjangkit covid 19 

pemerintah pusat menetapkan dilakukan PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) dimana hampir semua kegiatan dilakukan di rumah dan 

membatasi interaksi di luar rumah. Sistem pembelajaran pun yang semula 

dilakukan dengan cara tatap muka antara guru dan murid dalam kelas atau 

dilakukan pembelajaran secara offline maka sistem pembelajaran pada saat 

covid 19 menyebar adalah sistem daring dimana setiap siswa atau 

mahasiswa akan mendapatkan materi, tugas dan tanya jawab dengan guru 

atau dosen secara online hal ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan 

berdasarkan pada peraturan tentang PSBB. 
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Implikasi penetapkan PSBB juga berimbas pada kegiatan 

keagamaan, seperti pembatasan shalat berjamaah di masjid dengan tujuan 

membuat jarak antar setiap jamaah, pengajian dilakukan secara online, di 

bidang sosial kegiatan yang biasa dilakukan dengan mengumpulkan 

banyak orang pada suatu acara seperti perkawinan, arisan, bakti sosial, 

seminar atau pelatihan secara daring. 

Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin pesat dan 

kemajuan di berbagai bidang telah merambah ke seluruh antero dunia 

serta arus globalisasi yang telah menembus segala ruang dan waktu. Disisi 

lain, perkembangan kehidupan manusia dan hubungan antar manusia satu 

dengan yang lainnya semakin beragam.  

Perkembangan dunia bisnis melaju dengan pesat, baik yang 

berskala lokal, wilayah, regional, nasional maupun internasional. 

Berkembangnya pasar mengakibatkan transaksi-transaksi pasar juga 

semakin berkembang, di mana transaksi tersebut umumnya dituangkan 

dalam bentuk suatu dokumen kontrak. 

Bisnis apapun hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan suatu 

kontrak, bahkan di mana ada bisnis di situ ada kontrak.1 Dalam pandangan 

Sir Henry Maine dalam teorinya yang terkenal perihal perkembangan 

hukum dari status kontrak sejalan dengan perkembangan masyarakat yang 

sederhana ke masyarakat yang lebih maju, lebih modern dan lebih 

kompleks. Hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga 

masyarakat yang masih sederhana, beransur-ansur akan hilang apabila 

masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan 

kompleks. Hubungan hukum didasarkan atas sistem hak dan kewajiban 

yang didasarkan pada kontrak yang secara sukarela عن تراض منكم dibuat 

dan dilakukan oleh para pihak.2 

                                                 
1  Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Ke Empat (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1997), hal. 3. 

2  Sir Henry Maine, dalam Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali 
Pers, 1980), hal. 34. 
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Dalam dunia hukum (khususnya hukum bisnis), hampir dapat 

dipastikan bahwa abad mendatang akan merupakan abad kontrak. Untuk 

menunjang kegiatan-kegiatan bisnis atau transaksi-transaksi dagang yang 

semakin moderen dan menggelobal tersebut, maka peran hukum kontrak 

sangat diperlukan. Kontrak yang dibuat pun semakin berkembang. 

Klausul-klausul yang dimuat dalam kontrak disesuaikan dengan 

kebutuhan-kebutuhan transaksi. Terdapat keterkaitan yang erat antara 

perluasan pasar dengan kebebasan berkontrak di mana pihak yang lebih 

memiliki kekuatan pasar akan mempunyai barganing position yang lebih 

tinggi untuk memaksakan kehendakanya kepada pihak yang lemah dengan 

tetap berpegang pada prinsip التظلمون والتظلمون atau dalam bahasa Ahmad 

Gozali “Jangan ada bunga di antara kita”.  

Salah satu azas yang paling mendasar dalam penyusunan kontrak 

dalam perspektif muamalah adalah “aspek kebebasan berkontrak” dan hal 

ini juga merupakan azas universal yang dianut oleh hukum perjanjian di 

hampir seluruh negara di dunia saat ini. Dalam pustaka yang berbahasa 

asing (Inggris) azas ini dituangkan dalam berbagai istilah, antara lain: 

“Freedom of Contract, Liberty of Contract, atau Party Autonomy”, di negara 

Common law dikenal dengan istilah “Laissez Faire” yang merupakan salah 

satu azas yang sangat terkenal di dalam hukum kontrak. Berdasarkan azas 

ini suatu pihak dapat memperjanjikan atau tidak memperjanjikan apa-apa 

yang dikehendakinya dengan pihak lain. Namun demikian harus diakui 

bahwa penerapan azas berkontrak ini tidak bebas sebebas-bebasnya.3 

Kebebasan berkontrak berlatar belakang pada paham 

individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, 

diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman 

renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran dari Hugo de Groot, Thomas 

Hobbes, John Locke dan Rosseu. Puncak perkembangannya tercapai 

                                                 
3  Felix S. Soebagjo, “Perkembangan Azas-azas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis Selama 25 

Tahun Terakhir,” (makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Perkembangan Hukum 
Kontrak dalam Praktek Bisnis Indonesia, Jakarta, 18 – 19 Februari 1993), h. 5. 
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dalam periode setelah revolusi Prancis.4 

Faham individualisme melahirkan kebebasan pada setiap orang 

untuk memperoleh apa yang dikehendaki dan dalam perjanjian 

diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Dalam tahun 1870 an sebagai 

puncak perkembangan azas kebebasan berkontrak, setiap orang diberikan 

kebebasan untuk memilih siapa mitra kontraknya, bebas menentukan 

bentuk, isi, tujuan dan dasar hukum dari suatu kontrak. Pemerintah 

maupun pengadilan sama sekali tidak dibenarkan intervensi, bahkan 

sampai muncul doktrin “caveat emptor” atau “let the buyer beware” atau hukum 

kewajiban pembeli untuk berhati-hati dan harus berupaya menjaga diri 

mereka sendiri.5 

Amerika serikat menjamin kebebasan berkontrak yang dituangkan 

dalam konstitusinya yang terkenal dengan doktrin pelarangan pembatasan 

transaksi dagang (the restraint of trade doktrine) yang intinya adalah melarang 

negara-negara bagian Amerika untuk membuat undang-undang yang ikut 

mencampuri atau merusak kewajiban-kewajiban dari perjanjian-pejanjian.6 

Azas ini juga dikenal dalam sistem hukum Inggeris. Anson 

berpendapat: “a promise more than a mere statement of intention for it imports a 

willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made.”7 

Dalam system hukum Islam juga menjamin adanya kebebasan 

berkontrak sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam membuat 

perjanjian. Bahkan Sayyid Sayyid Sabiq menyatakan bahwa bukanlah 

                                                 
4  Mariam Darus Badrulzaman 1, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2001), h. 84. 

5  Made Rawa Aryawan, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan kewenangan 
Hakim untuk Menilai Eksistensi Kontrak,” Jurnal Ilmu Hukum  Vol. 1, No. 1, 2003, h. 1. 

6  Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1996), h. 38. 

7  Sir William Reynel Anson, Anson’s: Law of Contract, edited by Anthony Gordon Guest, 
25th (centenary) ed., (Oxford: Clarendon Press, 1979), hal.2. 
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perjanjian jika tanpa kebebasan dari kedua belah pihak.8 Dengan demikian 

azas kebebasan berkontrak, tidak hanya milik KUH Perdata Indonesia, 

akan tetapi bersifat universal dan dianut oleh berbagai hukum dan negara-

negara lainnya di dunia. 

 

KONTRAK BISNIS 

Perjanjian atau proses produksi dalam organisasi bisnis pada 

umumnya melibatkan para pihak untuk memberikan informasi tentang 

masalah utang-piutang yang bakal terjadi serta sejumlah hal penting sekitar 

norma dan etika bisnis Islami, termasuk kajian kontrak dan praktek yang 

dirancang, berkenaan dengan Shariah. 

Article dari “International Journal of  Islamic Financial Services” yang 

ditulis oleh Muhammad Abdul Awal Sarker dengan tema: “Islamic Business 

Contracts: Agency Problems and the Theory of the Islamic Firms” terdiri atas lima 

bagian.  

 

1. Prinsip-prinsip dasar syari’ah atau Fiqih-Muamalat dari Kontrak-

kontrak Bisnis Islam 

a. Elemen-elemen yang Tidak Diperbolehkan dalam Kontrak 

Secara sederhana bahwa yang dilarang untuk dilanggar dalam 

kontrak bisnis Islami adalah prinsip “la tazdlimuna wal Tuzdlamun” yaitu 

jangan menzalimi dan jangan menzalimi. Praktek yang secara tegas 

melanggar prinsip ini, antara lain adalah:9 

a) Riba atau Bunga  

Dalam ilmu fiqh, riba atau bunga dikenal dalam tiga jenis yaitu: Riba 

                                                 
8  Sayid Sabiq, Unsur-unsur Dinamika dalam Islam [Anashirul Quwwah Fil Islam], diterjemahkan 

oleh Haryono S. Yusuf (Jakarta: Intermasa, 1981), hal. 210. 

9  Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, 2004), hal. 32-43. 
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Fadl, Riba Nasi’ah dan Riba Jahiliyyah.10 Posisi masing-masing jenis riba 

di atas dapat dilihat pada table sebagai berikut:11 

Tabel 1. Jenis-jenis Riba 

Tipe Faktor Penyebab Cara Menghilangkan Factor 
penyebab 

 
 
Riba Fadl 

Gharar (uncertain to both 
parties) 

Kedua belah pihak harus memastikan 
factor-faktor berikut: 

 kuantitas 

 kualitas 

 harga 

 waktu penyerahan 

 
Riba Nasi’ah 

Al-ghunmu bi la ghurmi 
Al-kharj bi la dhaman 
(return tanpa resiko, 
pendapatan tanpa biaya) 

Kedua belah pihak membuat kontrak 
yang merinci hak dan kewajiban 
masing-masing untuk menjamin tidak 
adanya pihak manapun yang 
mendapatkan return tanpa 
menanggung resiko atau menikmati 
pendapatan tanpa menanggung biaya. 

 
Riba 
Jahiliyah 

Kullu qardin jarra 
manfa’atan fahuwa ribwan 
(memberi pinjaman 
sukarela secara 
komersil, karena setiap 
pinjaman yang 
mengambil manfaat 
adalah riba). 

1. jangan mengambil manfaat apapun 
dari aqad/transaksi kebaikan 
(tabarru’) 

2. kalau ingin mengambil manfaat, 
maka gunakanlah aqad bisnis 
(tijarah), bukan aqad kebaikan 
(tabarru’). 

 

b) Gharar atau keragu-raguan dalam Kontrak 

Taghrir adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya 

uncertainty to both parties (ketidak pastian dari kedua belah pihak yang 

                                                 
10  Riba fadl (riba al-buyu’) yaitu raiba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak 

memenuhi kriteria yang sama kualitas, kuantitas dan sama waktu penyerahannya (mitslan bi 
mistlin, sawa’an bi sawa’in, dan yadan bi yadin). Riba Nasi’ah adalah (riba duyun) yaitu timbul 
akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko. 
Transaksi seperti ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena 
berjalannya waktu. Sedang Riba Jahily adalah pembayaran utang melebihi pokok 
pinjaman karena sipeminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman dalam waktu 
yang telah ditetapkan. Lihat Adiwarman A. Karim, Ibid. 

11  Lihat Adiwarman A. Karim, Ibid. 
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berteransaksi). Bedanya dengan tadlis12 adalah bahwa yang terjadi adalah 

pihak yang mengetahui apa yang diketahui pihak B (unknown to one party). 

Sedangkan dalam taghrir (gharar) baik pihak A maupun pihak B sama-

sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan 

(uncertain to both parties). Gharar dapat terjadi dalam 4 hal yaitu: kuantitas, 

kualitas, harga dan waktu penyerahan. Bila salah satu dirobah dari certain 

menjadi uncertain maka terjadilah gharar.13 

 

c) Maysir atau Judi 

Maysir adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak 

harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. 

Allah tegas melarang segala bentuk perjudian, seperti terungkap dalam 

QS., al-Maidah (5) ayat 90: 

ْن َعَمِل  ُم ِرْجٌس م ِ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءامَ نُٓو۟ا إِنََّما ٱْلَخْمُر َوٱْلَمْيِسُر َوٱْْلَنَصاُب َوٱْْلَْزلََٰ يََٰ

ِن فَٱْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ   ٱلشَّْيَطَٰ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah [434], adalah 
Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. 

 

Masih banyak contoh lain yang memungkinkan terjadi peraktek-

peraktek yang melanggar prinsip-prinsip penzaliman dan kesuka relaan, 

seperti: rekayasa pasar (dalam supply dan demand), rekayasa pasar (dalam 

demand [bay’ najasy]) dalam risywak, dan lain-lain.  

 

                                                 
12  Tadlis adalah suatu bentuk kontrak bisnis yang syarat dengan spekulasi dan penipuan 

dimana salah satu pihak tidak mengetahui persis kondisi barang yang ditransaksikan. Tadlis 
termasuk diharamkan, karena melanggar prinsip: ’an taradhin minkum”. Lihat, Adiwarman 
A. Karim, Ibid. 

13  Adiwarman A. Karim., Ibid. 
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2. Prinsip-prinsip dasar Syariah dari Kontrak Bisnis 

(1) Isi dan persyaratan perjanjian kerja sama bisnis harus dibuat untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan selama 

menjalankan usaha, pada saat pembagian keuntungan atau ketika 

menanggung kerugian. 

(2) Modal usaha harus dalam bentuk uang. 

(3) Dalam bekerja sama, hubungan antara rekan usaha dalam bentuk 

hubungan antara principal dan agent. 

(4) Modal dan tenaga kerja secara bersama-sama bertanggung jawab 

untuk menciptakan keuntungan dan mendapatkan bagian dari 

keuntungan tersebut. 

(5) Hak dan kewajiban masing-masing pihak tergantung pada bentuk 

kerja sama bisnis. 

(6) Hak dan tanggung jawab yang sama. 

(7) Dalam kerja sama bisnis, produktivitas dan keuntungan diukur 

berdasarkan modal yang diinvestasikan. 

(8) Kerugian terjadi apabila modal gagal dikembangkan dan mengalami 

pengurangan 

(9) Prinsip dasar adalah keuntungan sama dengan kewajiban (profit go with 

liability) 

(10) Keuntungan berbanding lurus dengan resiko (profit are concomitant to 

risk) 

(11) Kerugian karena kelalaian yang disengaja akan digantikan oleh pihak 

yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. 

(12) Kewajiban masing-masing pihak tergantung pada bentuk kerjasama.  

 

3. Definisi, Sumber dan Perbedaan Klasifikasi dari Kontrak Bisnis Islam 

Perjanjian-perjanjian bisnis Islam secara garis besar terdiri atas tiga 

kategori: 

1) Kontrak bisnis berupa bantuan keuangan langsung (Direct Financial 

Accommodation) atau Uqud al-Ishtirak: Prinsip Pembagian Keuntungan 
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atau Kerugian, dan Prinsip Bagi Hasil. 

2) Kontrak Bisnis berupa bantuan keuangan tidak langsung atau Uqud al-

Muawadhat: Prinsip Mark-up, Prinsip berdasarkan sewa, dan prinsip 

pembelian di depan. 

3) Bentuk-bentuk kontrak lain yang dibolehkan: Investasi langsung, 

Pembiayaan pada Pembangunan, Pembagian sewa untuk 

konstruksi/pembelian rumah/apartemen, gudang, dll atas dasar 

kepemilikan bersama (co-ownership), sindikasi dan konsorsium 

pembiayaan. 

 

PRINSIP BANTUAN KEUANGAN LANGSUNG (UQUD AL-

ISHTIRAK) 

1. Prinsip Pembagian Keuntungan (Profit Sharing Principle) 

Pembagian keuntungan (profit sharing)14 berdasarkan pada prinsip 

mudaraba yaitu, pemilik modal menyiapkan dan memberikan dana kepada 

pengusaha untuk digunakan pada kegiatan usaha yang produktif, dengan 

kondisi bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi bersama 

berdasarkan rasio (nisbah) yang telah disepakati. Mudarabah dapat dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a) Restricted Mudharabah: Mudharabah terbatas yaitu, pemilik modal 

memberikan batasan kepada rekan bisnisnya (pengusaha) tentang jenis 

usaha yang harus dikelola, produk yang diusahakan (diperdagangkan), 

batasan waktu dan tempat berusaha, serta dengan siap pengusaha 

tersebut dapat bekerja sama dalam berusaha. 

b) Unrestricted Mudharabah: Mudharabah tidak terbatas yaitu, pengusaha 

                                                 
14  Profit sharing pada dasarnya hampir sama dengan revenue sharing. Dalam profit sharing, hasil 

yang akan dibagi adalah profit yaitu operating revenue dari pembiaayaan dikurangi dengan porsi 
beban operasi menghasilkan penghasilan pembiayaaan, misalnya 30% dari operating revenue. 
Di samping itu, nisbah atau ratio bagi hasil biasanya lebih besar bagi deposan. Untuk 
selanjutnya proses bagi hasil dapat mengikuti proses bagi hasil berdasarkan revenue sharing. 
Lihat: Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami akuntansi Syari’ah berdasarkan PSAK dan 
PAPSI (Jakarta, PT. Grasindo, 2006), h. 70 
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(mudharib) diberikan kebebasan berusaha (selama dihalalkan), 

termasuk jenis produk yang akan diusahakan, serta waktu dan tempat 

berusaha.  

 

2. Bentuk-bentuk mudharabah yang lain adalah  

a. Mudharabah Mutlaqah: Mudharabah yang tidak diperjanjikan dan 

Mudharabah Muqayyadah yaitu, mudharabah yang diperjanjikan 

b. Mudharabah Tunggal: satu orang pemilik dana dan satu orang 

mudharib; Mudharabah Gabungan yaitu, beberapa orang pemlik dana 

dan beberapa orang mudharib, atau beberapa orang mudharib dan satu 

orang pemilik dana, atau sebaliknya beberapa orang pemilik dana dan 

satu orang mudharib. 

c. Mudharabah Terbatas yaitu, keuntungan diperhitungkan ketika suatu 

pekerjaan diselesaikan; dan Mudharabah Berkelanjutan yaitu, 

keuntungan diperhitungkan secara periodic selama periode kerja sama 

mudharaba. 

d. Mudharaba Gabungan (Commingled Mudharabah); yaitu dana 

mudharabah diinvestasikan oleh kedua pihak (pemilik dana dan 

mudharib) sedangkan pekerjaan yang ada dikelola sendiri oleh 

mudharib. Sedangkan dalam Non-commingled Mudharabah, dana 

mudharabah hanya diinvestasikan oleh pemilik dana. 

 

3. Prinsip Pembagian Keuntungan dan Keugian (Profit and Loss Sharing 

Principle) 

Musharakah (long-term) adalah bentuk kerjasama yang melibatkan 

dua orang atau lebih yang memberikan kontribusi modal dan terlibat 

dalam manajemen pengelolaan usaha, dengan porsi yang sama atau tidak 

sama. 

Klasifikasi dan tipe Musharakah secara garis besar ada dua yaitu, 

Shirkah al-Mulk (non-contractual musharakah) dan Shirkah al-Uqud 

(contractual musharakah). 
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Shirkah al-Mulk terbagi dua yaitu: 

a) Shirkah al-Mulk bil Ikhtiar atau kerja sama sukarela 

b) Shirkah al-Mulk bil Zabir atau kerja sama tidak sukarela 

 

Shirkah al-Uqud  (contractual musharakah) 

a) Shirkah al-Inan 

b) Shirkah al-Mufawadah 

c) Shirkah al-Wujuh 

d) Shirkah al-Abdan 

e) Permanent Musyarakah atau Musyarakah Berkelanjutan 

f) Al-Musyarakah al- Mutanakissa 

g) Civil Partnership dan Legal Partnership 

 

Selain itu dikenal pula output sharing principle yang terdiri atas: 

Muzara’ah dan Musaqat. 

 

4. Bantuan Keuangan Tidak Langsung 

a. Murabahah atau Prinsip Mark-up 

Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut di 

tambah keuntungan yang disepakati atau suatu aqad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual atau pembeli. Karakteristik murabahah adalah 

transparansi penjual terhadap harga beli dan keuntungan yang 

ditambahkan pada biaya tersebut.15 

b. Ijarah atau Prinsip Sewa 

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau ijarah 

dengan imbalan tertentu.  

                                                 
15  Ibnu Abidin, Rad al-Mukhtar ‘ala al-Ardh al-Mukhtaar, VI, hal. 19-50, al-Qurthuby, Bidayat 

al-Mujatahid wa nihayatu Muqtashid, 11, hal 211. 
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c. Prinsip Advance Purchase, yang terdiri atas: Bai-Salam dan Istishna 

 

Perbandingan Bentuk Kontrak Bisnis Islam.  

a. Bai-Salam dan Murabahah adalah bentuk debt-based kontrak karena 

pengguna dana akan mengembalikan seluruh dana yang telah 

digunakan sedangkan Mudharabah dan Musharakah, pengguna dana 

akan membayar sesuai keuntungan/kerugian yang dihasilkan. 

b. Dalam Mudharabah dan Bai-Salam pemilik dana tidak terlibat dalam 

manajemen. Sedangkan pada Murabahah dan Ijarah, pemilik dana 

memiliki control penuh terhadap penggunaan dana. 

c. Dalam mudharabah, pemilik dana akan menanggung sepenuhnya 

kerugian usaha yang terjadi, sedangkan dalam musharakah pemilik dana 

menanggung resiko secara proporsional sesuai dengan porsi dananya. 

Dalam pembiayaan berdasarkan mark-up, pemilik dana memiliki resiko 

minimal sampai diserahkannya barang yang dibeli. 

d. Dalam mudharabah dan musyarakah, ketidakpastian tingkat 

pengembalian bagi hasil dari modal sangat tinggi karena adanya 

ketidaksamaan informasi (asymmetric information) yang menimbulkan 

kecurangan. Sedangkan tingkat pengembalian bagi hasil, bersifat tetap 

dan telah ditetapkan sebelumnya. 

 

5. Agency Problem, Sumber, Karakteristik dan Relevansinya dengan 

Model Kontrak Islam 

Agency problem dapat terjadi karena adanya kecenderungan sifat 

manusia untuk memetingkan dirinya sendiri termasuk dalam memperoleh 

keuntungan dalam berusaha. Hal itu menyebabkan sering terjadinya 

kecurangan dalam kerja sama bisnis antara pemilik dana dengan pihak 

peminjam dana (pengusaha). Ada kecenderungan terjadinya pelaporan 

yang tidak sepenuhnya (kecurangan) dari hasil pengelolaan usaha yang 

telah didapatkan, sehingga dapat berakibat pada berkurangnya hasil yang 

didapatkan oleh pemilik dana. 
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Implikasi Agency Problem dalam Kontak-kontrak bisnis Islami 

adalah, kemungkinan terjadinya biaya yang tinggi dari Bank Islam untuk 

mendapatkan data dan informasi dalam melakukan penelitian dan 

penilaian usaha yang akan dibiayai. 

Dalam model kerja sama bisnis Islam, kemungkinan terjadi agency 

problem dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain: perlunya 

pembinaan kepada pengusaha tentang manfaat system bagi hasil, 

penyadaran tentang hasil dan keuntungan yang diperoleh tidak hanya 

bersifat materi tetapi yang lebih penting adalah didapatkannya 

kemaslahatan dari hasil usaha, perlunya petugas/karyawan bank Islam 

untuk melakukan pembinaan manajemen usaha secara berkesinambungan 

kepada pengusaha nasabahnya. 

 

6. Teori Perusahaan, Competency-based, Evolutionary dan Reward-

Sharing 

Teori tentang perusahaan yang penting dan sering dibicarakan 

adalah: Competency-based, Evolutionary dan Reward-Sharing. 

Ahli manajemen memiliki beberapa pemahaman yang berbeda 

tentang teori Competency-based, namun demikian yang menjadi sumber 

lahirnya teori tersebut adalah teori dari Adam Smith dalam “wealth of 

Nations” (1776) yang berpendapat bahwa adanya pembagian tugas (devision 

of labour) dalam perusahaan akan menciptakan spesialisasi bagi pekerja dan 

memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengembangkan 

keahliannya melalui learning by doing. Selanjutnya, Marshall (1949) 

berpendapat bahwa modal terbesar dalam organisasi adalah pengetahun 

dan pengetahuan merupakan mesin yang sagat kuat dalam produksi. 

Perhatian utama dari teori ini adalah pengembangan pengetahuan dan 

kapabilitas dalam perusahaan. 

Pendekatan Evolutinary dalam teori perusahaan berdasarkan pada 

anggapan bahwa perusahaan sama dengan organisasi yang hidup dan 

mengalami perkembangan yang dinamis, sehingga memberikan 
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penekanan pada perlunya proses belajar dan pengembangan dalam 

organisasi. 

Teori Reward-sharing, memfokuskan perhatian pada biaya-biaya 

yang dibutuhkan untuk melakukan produksi, teori tersebut menunjukkan 

hubungan antara berbagai agent dalam proses produksi khususnya antara 

pemilik modal dan pengusaha. 

 

7. Sifat dan Karakteristik dari Teori-teori Islam tentang Perusahaan 

Dalam memahami pola perilaku produsen Islam, harus 

berdasarkan pada pola perilaku yang sesuai dengan tujuan-tujuan 

perusahaan yang berdasarkan Islam (F, Normani & A. Rahnema, 1994). 

Proses produksi dalam Islam dibatasi oleh aturan-aturan etika yang 

mulia dan syariah Islam: 

a. Memaksimalkan kesejahteraan Sosial untuk kepentingan masyarakat 

(Maslahah) 

b. Tidak boleh merugikan orang lain (la dzarara wala dzirar); atau 

meminimalisasi kerugian masyarakat (mafsadah) 

c. Lebih mengutamakan manfaat sosial dibandingkan manfaat pribadi;  

 

PENUTUP 

Konsep dasar kontrak bisnis dan perusahaan Islami ada dua yaitu, 

memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan atau memaksimalkan “al-

falah”. 

Perinsip dasar yang menjadi karakteristik dari kontrak bisnis dan 

perusahaan Islami adalah bahwa, perusahaan Islami dibatasi oleh aturan-

aturan syariah dan etika Islam. 

Kontrak-kontrak bisnis dan perusahaan Islami mengutamakan 

upah yang berkeadilan sosial, dimana perusahaan bekerja sama untuk 

saling menguntungkan. 

Prinsip-prinsip kontrak bisnis dan perusahaan Islami, harus bersih 

dari riba, gharar, dan maysir, dimana hak dan kewajiban masing-masing 
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pihak harus jelas dalam sebuah kontrak, Salah satu konsep kerjasama 

Islam adalah sifat al-amanah.  
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PENDAHULUAN 

Selama berabad-abad perkembangan agama Islam di Indonesia, 

telah berhasil menanamkan akidah Islamiah dan syari’ah shahihah di 

tengah masyarakat muslim yang ada di negara ini. Perkembangan tersebut 

telah memunculkan cipta, rasa, dan karsa oleh kaum muslimin. Sebelum 

kedatangan Islam, masyarakat Indonesia telah memeluk kepercayaan yang 

berkembang dari adat dan budaya yang terus mengalami evolusi sesuai 

dengan perkembangan sosial. Evolusi itu terjadi dengan adanya 

hubungan-hubungan sosial dari wilayah lain yang kemudian 

mempengaruhi keadaan penduduk dan selanjutnya menerima sebagai 

warisan, ajaran, kepercayaan ideologi tertentu melalui internalisasi dan 

sosialisasi sejak ia lahir serta pengaruh dari lingkungan hidupnya tempat 

manusia bertumbuh. 

Etos kerja sosial tidak terlepas dari jangkauan sistem budaya 

masyarakat. Sistem budaya adalah abstrak, tak dapat dilihat dan diraba, Ia 

identik pada momunitas, berada di kepala dan sukma tiap orang dalam 

komunitas tersebut, terdiri atas konsep- konsep, gagasan, idea-idea dan 

kepercayaan yang diterima setiap orang dari hasil perkembangan 
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kebudayaannya. Sadar atau tidak, manuai pengaruh dan menerima sebagai 

warisan, ajaran, kepercayaan dan ideologi tertentu dari hasil kerja 

komunitasnya melalui internalisasi dan sosialisasi sejak ia lahir dari dalam 

rumah tangga serta pengaruh dari lingkungan hidupnya tepat manusia 

tersebut bertumbuh. Kalau tradisi budaya masyarakat telah diresapi oleh 

setiap orang , maka perilakunya hampir mejadi otomatis, tampa disadar 

perilkunya itu sudah diterima secara sosial. 

Persetujuan masyarakat terhdap sutu konsep, kepercayaan, gagasan 

dan pandangan- pandangan yang menghasilkan sikap dan hendak, itulah 

system budaya yang menajdi pedoman perilakunya yang menjadi ciri khas 

seseorang. Kebudayaan secara umum, tak lain adalah cara-cara hidup 

manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk mengelola 

kehidupan dan lingkungan, yang menjadi kerangka landasan untuk 

mendorong perwujudan perilakunya. Pada perilaku yang terbentuk secara 

bersama dalam lembaga sosial, akhirnya mewujudkan hasil kerja berupa 

materi dan non material. Dalam ajaran Islam sudah terkandung di 

dalamnya sistem kepercayaan tentang taqwa yang menjadi pusat dari 

kebudayaan Islami yang harus tercermin dalam perilaku hidup seorang 

muslim. 

Fokus pembahasan saat ini adalah suku Bugis dan Makassar yang 

lebih banyak mendiami zona tengah jazirah Sulawesi Selatan. Kedua suku 

bangsa ini, hampir tidak dapat dibedakan, karena keduanya penganut 

agama Islam yang taat, dan menjadi pembauran lewat perkawinan. 

Perbedaan utama tampak pada bahasa dan aspek budaya tertentu yang 

khas dimiliki oleh komunitas  di daerah pedalaman. 

Orang Bugis dan Makassar dikenal dengan professinya, sebagai 

petani (Bugis=Pallaoruma; Makassar=Pa’jama bara’), nelayan 

(Bugis=Pattasi’; Makassar=Pakkaja), dan pedagang (Pa’balu-balu). 

Lapangan kerja sebagai passompa’ atau pasombala (pelaut pedagang) sejak 

pra-Islam sudah dikenal di Nusantara, merupakan profesi yang berani 

mengarungi samudera sampai Formosa di utara, Madagaskar di barat dan 
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Australia di utara selatan. Profesi mereka sebagai passompe’, sehingga dapat 

berkenalan dengan orang-orang muslim di daerah-daerah yang sudah 

menerima Islam sebagai agamanya, seperti Malaka dan Aceh, sekitar abad 

ke 15. Perkenalan dan pengalaman di negeri negeri tersebut, merupakan 

petunjuk masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Dalam tahun 1605 Raja 

Tallo I Mallingkaan Daeng Manyonri, Sulthan Abdullah Awwalul Islam. 

Kemudian menyusul Raja Gowa ke- 14 I Manga’rangi Daeng Manrabbia 

menerima Islam pada siang hari Jum’at tanggal 20 September 1605 M (09 

Jumadal Ula 1015 H). 

Raja Tallo dan Raja Gowa setelah resmi memeluk Islam usai resmi 

memeluk Islam, Agama yang baru diimaninya itu dipermaklumkan sebagai 

agama resmi kerajaan, maka kedua kerajaan Makassar ini menjadi pusat 

penyiaran agama Islam keseluruh pelosok daerah di Sulawesi Sekatan. 

Sesuai syariat Islam  bahwa setiap muslim adalah Dai’ (muballigh/ 

pendakwah). Kewajiban ini diaplikasikan oleh kedua Raja dengan 

mengirim ajakan kepada Raja-Raja Bugis dan Mandar, supaya mereka 

menerima Islam sebagai jalan yang terbaik. 

Penyebaran Islam di kawasan Sulawesi Selatan senantiasa 

dihubungkan dengan nama tiga Datok, yaitu Daro Patimang, Data Ritiro, 

dan Data Ribandang.  

Ketiganya bukan penduduka setempat, tetapi ketiganya datang dari 

daerah Minagkabau Sumatra Barat. Mereka sebelumnya mendalami agama 

Islam di Zawiyah di Aceh. Ketiganya diutus oleh Sri Ratu Aceh waktu itu 

setelah adanya permohonan dari penduduk kerjaan Gowa. 

Wujud kebudayaan di Sulawesi Selatan sangat besar pengaruhnya 

ketiga Datok tersebut Agama Islam resmi diterima oleh kerajaan 

(Makassar-Bugis) secara mantap. Dari hasil pengamatan terhadap naskah-

naskah warisan intelektual Islam, menunjukkan bahwa ketiga Datok 

mempunyai keahlian dalam menyampaikan dan menyebarkan dakwah 

masing-masing pada penduduk masyarakat. 

Dato Ri Bandang mengunjungi daerah Makassar dan Bugis yang 
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kuat melakukan perjudian, minum arak (ballo/tuak) perzinahan, dan 

praktek riba. Untuk menghadapi model masyarakat demikian Dato Ri 

Bandang pengajarkan pemahaman hukum -hukum syariat. Rekannya yang 

lain Sulaiman Khatib Sulung Dato Patimang mengunjungi daerah-daerah 

Bugis yang kuat berpegang pada kepercayaan lama yang menganggap 

bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah Dewa SewwaE. Satu kepercayaan 

yang sekarang dikenal dalam epos La Galigo dan Batara Guru yang 

dipendekatan Tasaaugpahami sebagai Mula Tau di kerajaan Luwu. 

Kepercayaan demikian ini, Datok Patimang mengajarkan pemahaman 

Ilmu Kalam, lebih menekankan pengajaran tauhid, yaitu pemahaman 

tentang sifat-sifat Allah. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti 

kepercayaan lama menjadi kepercayaan kepada Allah  Tuhan Yang Maha. 

Abdul jawwad Khatib Bungsu Dato Ri Tiro mengunjungi daerah-

derah Makassar Bugis yang kuat berpegangp ada kebatinan dan Ilm Sihir. 

Beliau melakukan pendekatan tasauf (mistik Islam) dalam merebut hati 

penduduk. Menurut ajaran ahlu sunnah wal jamaah, kesenangan penduduk 

menggunakan hal-hal spiritual dengan kekuatan semedi dan usaha bathin, 

digantikan oleh Dato Ri Tiro degan usaha bathin mendekatkan diri pada 

Allah swt. 

Dalam waktu relatif singkat (sekitar 6 tahun ) semua raja besar dan 

kecil di Sulawesi Selatan sudah berhasil diislamkan oleh ketiga Datok 

tersebut atas dukungan kekuasaan Raja Gowa. Meskipun terjadi perang 

dengan raja-raja yang mulanya menolak ajakan pengislaman akibat 

kesalahpahaman, Gowa tetap menyebarkan Islam menurut perinsip 

dakwah Islamiyah. 

Sejak semula awal Islamisasi di Sulawesi Selatan, sudah terbentuk 

tiga macam pada pandangan sebagai tekanan utama dalam melaksanakan 

Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan pelaksanaan Syariat, kedua 

adalah pandangan yang mengutamakan ilmu kalam dan ketiga adalah yang 

mengutamakan ilmu tasauf. Para ulama yang mendalami Islam berikutnya, 

ketiga pola pandangan ini mempengaruhi pendapatnya. Adakalanya 
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pesantren yang diasuh oleh ulama, sistem pendidikannya mencerminkan 

bidang keahlian dan pandangan ulama pembinanya. Lebih khusus lagi, 

suatu daerah di mana pernah bermukim seorang ulama. Pengaruh pola 

pandangnnya dan keahlian ulama tergambar ajarannya dianut oleh 

penduduk di daerah tersebut. 

Generasi ulama pada priode berikutnya yang melakukan Islamisasi, 

tidak saja terikat pada pola pandangan dan keahlian, seperti halnya ulama-

ulama sebelumnya, tetapi mereka berusaha memiliki campuran keahlian. 

Selain itu, ulama sebagai penganjur agama, sebagian mereka menjadi ahli 

pencat silat, ahli falak, perdukunan dan system pengetahuan lain yang 

sudah ada pra Islam. Pola-pola budaya pra Islam dijadikan sebagai media 

Islamisasi, bahwa berbagai pranata sosial diganti dan diisi dengan 

semangat Islam tapa menggoyahkan sendi-sendi sosial. Suatu proses 

perubahan kebudayaan berlangsung secara damai antara adat dan syariat 

Islam melalui transpormasi. 

Ketiga pola pandangan (fiqhi, ilmu kalam, dan tasauf) sebagai 

media Islamisasi pada satu  sisi  dari struktur kebudayaan, sedang sisis lain 

masih berkembang pola budaya pra Islam, sehingga tidak sedikit 

membawa ketegangan dan kesenjangan sosial. Walaupun Islamisasi 

senatiasa mendapat perlindungan dari raja-raja, namun di lain pihak para 

ulama mendapat pengawasan supaya perbedaan-perbedaan antara adat 

dan syariat tidak mncul dalam persaingan dan pertentangan. Bila terjadi 

konflik atau muncul suatu gejala  ada anggota masyarakat harus memilih, 

maka raja adalah tempat pertemuan semua pendapat, raja mengambil 

keputusan melalui musyawarah. 

 

ETOS, SIRI’, DAN NIAT 

Dalam artikel Clifford Geetz yang berjudul “etos World View and the 

Analysis of Sacred Symbol” yang dimuat dalam kumpulan artikelnya “The 

Interpretation of Cultures”, tahun 1973 : 146 beliau menulis sebagai berikut: 

In recent anthropological discussion, the moral (and aesthetic) aspects of a give 
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culture, the evaluative elements, have  commonly, have  been summed up in the  
term “thos” while the cognitive, extential aspects heve been disenated by the 
term “word view” A people’s ethos is the tone, character, and quality of their 
life, its moral and aesthetic style and mood; it is the undesrlying attitude toward 
themselves and their wotd that  life reflects. Their word view is their pi concept 
of nature, of self, of society.  

 

Jadi etos itu adalah sifat, karakter, kualitas hidup, moral dan gaya 

estetik serta suasana hati seseorang atau masyarakat. Pandangan dunia 

mengandung gagasan-gagasan yang paling komperhensif mengenai 

tatanan sosial. Etos berada pada lingkaran etika dan logika yang bertumpu 

pada nilai-nilai hubungannya dengan pola-pola lingkah laku dan rencana-

rencana manusia. Etos member warna dan penilaian terhadap alternatif 

kerja, apakah pekerjaan itu dianggap baik, mulia, terpandang, disukai atau 

buruk, dibenci dan tak terpandang. Apakah pekerjaan itu merupakan 

aktualisasi diri atau hanya penyambung hidup saja. Etos ini pula akan 

tampil pada saat melakukan peran-peran. Misalnya sebagai guru, petani, 

nelayan, wiraswasta, pemimpin, pengusaha dan sebagainya, teristimewa 

dalam mengambil keputusan. Warna dari etos akan tampak pada perilaku 

dalam bentuk reaksi spontan, orang peberani, ego-emosional, pembosan, 

sikap jujur, penerobos, sikap tekun, sabar serta solidaritas. Suatu etos 

terbentuk pada tahun-tahun pertama kelahiran manusia. Seseorang dapat 

mengembangkan etos kerja tinggi, karena berhadapan dengan tantangan-

tantangan, harapan-harapan dan kepentingan yang menarik dan 

menguntungkan, sehingga mendorong munculnya sikpa rajin, cermat dan 

rasa pengabdian. 

Etos kerja biasa diartikan sebagai sikap kehendak, yaitu apa yang 

diekehendaki secara sukarela, tanpa dipaksa dan tanpa dorongan adanya 

keuntungan serta harapan. Bagaimana menentukan sikapnya sendiri jika 

berhadapan dengan suatu masalah. Etos berhubungan erat dengan 

moralitas, meskipun tidak identik. Sikap moral mengarah pada orientasi 

terhadap norma-norma yang harus ditaati, sedang etos kerja adalah sikap 
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kehendak yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. 

Sikap moral dan sikap kehendak tiap etnik menghadapi masalah 

dan penyelesaiannya, selalu berbeda. Namun ada persamaan bila pola 

budaya etnik mempunyai kesamaan gagasan, nilai dan system kepercayaan 

yang sudah membaku dalam etos sosialnya. Gambaran etos ini adalah yang 

berlaku umum atau etos kerja masyarakat besar rakyat dari kalangan 

bawah, karena merupakan basis budaya dan pemangku tradisi, 

1. Perwujudan Etos 

Etos dilihat secaraa intelektual, masuk akal dengan perwujudan 

suatu cara-cara hidup yang terkandung dalam berbagai kehidupan aktual 

menurut pandangan dunia. Betapapun pandang dunia itu biasa tampil, 

terlihat dalam cara-cara hidup sebagai cermin maslah aktual yang dirasakan 

oleh kelompok dan dipandang bagian dari kebudayaannya. 

Pola umum yang terdapat dalam kebudayaa Bugis Makassar, 

dikenal adanya dua macam aspek budaya, yaitu: 

a. Budaya Rasa Bersalah (guilt culture) 

b. Budaya Rasa Malu (shame culture) 

 

Kedua aspek budaya ini dapat menjadi dorongan bagi seseorang 

untuk berprilaku menurut norma-norma yang beralku, namun bias pula 

menjadi hambatan timbulnya etos kerja tinggi. Budaya rasa malu amat 

mennjol tinggi bagi orang Bugis dan Makassar, seperti yang disebut oleh 

mereka dengan kata siri’, lebih kuat dorongannya dari pada budaya rasa 

bersalah. 

Kata siri’ berasal dari kata sirrun (bahasa Arab yang berarti rahasia), 

disebabkan oleh ulama pada priode Islamisasi dari ungkapan”  هللا سّرى وأنا

 .(Allah itu rahasiaku dan saya rahasia-Nya)  سّره

Rasa malu akan timbl jika diketahui oleh oran lain, sedang rasa 

bersalah timbul dari kesadaran seseorang. Usaha ulama untuk 

menanamkan kaidah-kaidah  Islami ke dalam jiwa orang Bugis-Makassar, 

maka sirrun atau siri diberi makna terdalam yang melekat pada rasa 
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keterikatan atas martabat diri dan rasa solidaitas terhadap sesama warga. 

Kata ini ditancapkan oleh ulama kepada setiap pribadi muslim sejak awal 

Islamisasi guna memupuk rasa harga diri dan martabat sebagai ummat 

untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Siri yang sudah masuk 

dalam pranata sosial, akhirnya menjadi pendorong dan motivator 

bangkitnya kagairahan kerja dan dinamika sosial. Siri bukalah pandangan 

hidup, melainkan stabilitas pandangan dunia yang senantiasa 

menginginkan harmonisasi pada berbagai interaksi sosial. Inilah etos sosial 

bagi penduduk yang mengantarkan kerajan-kerajan Islam di Sulawesi 

Selatan mencapai puncak kerajaannya, bermula dari paruh kedua abad ke 

17 sampai pada paruh pertama abad ke 19. 

Siri yang megungkapkan rasa malu dijajah rasa malu kehilangan 

harga diri, menjelma jadi etos yang menggelorakan suasana hati untuk 

memerdekan diri dari setiap bentuk penindasan. Perlawanan demi 

perlawanan, perang dan perjanjian damai silih berganti. Setiap kekalahan 

perang, etos ini tersimpan di dalam pesantren yang berfungsi ganda, yakni 

sebagai lembaga pendidikan agama dan markaz perjuangan. Ide 

perjuangan yang selalu ingin menghapuskan penjajahan, tetap membara 

yang terbungkus dalam siri, menunggu saat dan kesempatan. Perjuangan 

merebut kemerdekaan adalah puncak perwujudan etos yang berdasarkan 

siri yang sudah lama membara pada pribadi setiap muslim. 

Etos dalam arti sikap kehendak adalah equavalen dengan niat, yaitu 

apa yang diniatkan untuk dilaksanakan.Istilah niat dari hadits Rasulullah 

saw. 

 إنما األعمال با لنّيات وإنّما لكل إمرء ما نوى

Artinya: 

bahwasanya setiap pekerjaan itu disertai dengan niat. 

 

Dalam niat terkandung rencana, gagasan dan tujuan apa yang akan 

dilakukan. Sikap kehendak adalah bentukan niat yang memang diajarkan 
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oleh Islam bagi pemeluknya, agar tujuan kehendak yang akan dicapai 

mendapat anugrah Allah Rabbul alamin. Karenanya siri’ yang memperoleh 

makna Islami, dipahami sebagai suasana hati dalam masyarakat yang 

meruapakan sistem nilai sikap, bertindak untuk menetapkan perasaan dan 

motivasi-motivasi dengan membentuk kerentuan tindakan. Tidak sedikit 

dorongan etos yang berlandaskan Siri bila diarahkan pada kegiatan 

pembangungan di masa mendatang. 

 

2. Nilai Budaya 

Budaya adalah sesuatu yang dianggap penting dan mengikat sikap 

kehendak, menjadi pedoman bagi semua perilaku dan pengambil 

keputusan menurut apa yang etis dan logis, lebih ingin dan lebih dihargai, 

sehingga tanpak pada identitas dan ciri-ciri individu sebagai anggota 

masyarakat. Rumusan ini disesuaikan dengan arah pembicaraan yang ingin 

diungkapkan mengenai nilai budaya orang Bugis-Makassar. Jangkauan 

nilai bias berlaku umum bagi semua warga masyarakat dan berlaku khusus 

bagi individu. 

Nilai-nilai Islami dalam budaya Bugis-Makassar sudah menyatu 

dalam adat istiadat, tampil secara proporsional menurut tujuan kegiatan 

sosial, bahkan melatari kognisi dan penilaian pola prilaku kelompok sosial. 

Nilai-nilai utama yang menjadi ukuran sikap untuk diterima secara sosial: 

a. Kejujuran disertai taqwa kepada Allah Rabbul alamin, yaitu: jujur dalam 

berprilaku dan ucapan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. 

b. Kearifan disertai kebaikan hati, yaitu cendekia mewujudkan cita-cita 

yang diabadikan pada orang lain. 

c. Berkata benar (ada tongeng) disertai kewaspadaan, yaitu senantiasa 

berkata benar dari semua ucapan. 

d. Siri disertai kebijaksanaan, yaitu merasa malu terhadap diri dan orang 

lain atas kegagalan usaha dan pekerjaan, serta bijak mengambil dan 

menjalangkan keputusan.  
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Keempat nilai utama tersebut, dilengkapi pula oleh nilai subside, 

seperti: 

a. Keberanian, yaitu berani atas dasar kejujuran dan berani memaafkan 

kesalahan orang lain. 

b. Ikhtiar dan usaha, yaitu cakap berikhtiar tanpa putus asa dan 

kemandirian berusaha dengan berani menanggung resiko. 

 

Empat nilai utama dan tiga nilai subside tersebut, merupakan 

keharusan menjadi sikap pribadi individu untuk disebut orang Bugis-

Makassar. Nilai-nilai diturunkan dari ajaran Islam yang bersifat moral, 

dilafalkan dalam bahasa daerah. Ungkapan kata, bukan orang Bugis-

Makassar kalau bukan orang Islam, adalah pembenaran atas kepribadian 

muslim. 

Dalam budaya politik orang Bugis-Makassar, konsep musyawarah 

untuk mengambil keputusan, diungkapkan dalam bahasa daerah menurut 

logika berpikir mereka, yakni: 

a.  Rusa taro arung, tenrusa taroade’ (Batal ketetapan Raja, tidak batal 

ketatapan adat) 

b. Rusa taro ade’tenrusa taro anang Batal ketatapan adat, tidak batal ketatapan 

kaum) 

c. Rusa taro anag, tenrusa taro maega (Batal ketatapan kaum, tidak batal 

ketetapan rakyat) 

 

Kata to maega (orang banyak) dimaksudkan rakyat yang 

menunjukkan adanya Negara, senantiasa dihormati hak-haknya lewat 

musyawarah. Ide ini tentunya berasal dari nilai Islam, karena adat masa 

pra-Islam menguatkan dan menjunjung tinggi senioritas, kemutlakan 

pemimpin dan ajjoareng (patron). 

 

WARISAN INTELEKTUAL ISLAM 

Termaktub dalam sejarah kebudayan Sulawesi Selatan, bahwa 
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Islam pernah mencapai zaman kejayaan dalam pelaksanaan doktrimnya 

yang dikembangkan semua oleh kerajaan Bugis dan Makassar. Sekitar 

patuh abad ke -19 ketika itu beberapa ajaran Islam ditafsirkan dan disalin 

kedalam bahasa daerah  untuk diresapi oleh umat. Demikian pula lontara- 

lontara masa pra Islam dikoreksi kembali dan disesuaikan dengan doktrim 

Islam mengenai apa yang diharamkan dan keharusan untuk diperkuat. 

Masa itu adalah masa pencerahan. Masa kemakmurn dan masa stabilitas. 

Semua tulisan yang disalim maupun yang ditafsirkan dari syariat Islam, 

dibukukan dengan aksara Bugis-Makassar. Masa itu, penduduk tidak ada 

yang buta huruf, karena mereka belajar membaca dan menulis huruf Arab 

dan aksara daerah. Stempel kerajaan dan surat-surat perjanjian yang ditulis 

dalam bahasa Arab dan aksara daerah. 

Dalam stuktur kerajan, diangkat seorang kadhi sebagai pemangku 

syariat Islam di tingkat pusat dan Imam di tingkat Palili (daerah bawahan). 

Seperti halnya kerajaan Bone sebagai kerajaan Bugis yang pernah 

memegang hegemoni di Sulawesi Selatan. Ketika La Madderemmeng, Raja 

ke -13 (1631- 1644 ) mengangkat ‘Syekh Ismail (disebut pula Petta Sehe 

Soppeng) bersama dengan Raja Bone ke -14 La Tenritata Arung Palakka 

(1660-1714 ) terkenal karena kekuasaannya dan kealimannya, bahkan Raja 

ke 23 La Tenrituppu (1775 -1812 M) menulis kitab yang disadur dari 

karangan gurunya Syekh Yusuf Tajul al khalwaty untuk disebarkan kepada 

rakyatnya. Inilah Raja yang Ulama, cucu la Patau MatinroE Naga Uleng. 

Ada dua naskah yang akan dilukiskan disini sebagai bukti warisan 

intelektual Islam yang bersifat spiritual dan moralitas, yaitu : 

1. Naskah VT.23 yang tersimpan pada Mesium Pusat Jakarta, berbahasa 

Bugis dengan tebal 333 halam. Naskah ini memuat 13 risalah yang 

mengandung uraian tentang spiritual dan pengetahuan mistik yang 

mendalam pengertiannya. Salah satu dari 13 risalah, yaitu risalah ke 6 

yang berjudul (بحر اللوحوط) pada halaman 131, membahas masalah 

penciptaan Allah taala kepada alam Raya ini disebutkan: 

Naiya rimunrinna pappujiE ri Alla Taala, issengngisio, makkadai to 
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mappujajiE ri Allah Taala, naiya temmuddaninnapa Allah Tala, deppa onrong, 

dettopa ri wawo, dettopa ri awa, dettopa ri atau, dettopa ri abio, mau’ Nurung 

Muhamma temmannessa topa”. (Adapun sebelum pengenalan terhadap 

Allah Taala, ketahuilah, berkata orang-orang arif pada Allah, bahwa 

sebelum Allah Taala rindu, sebelum ada wadah dan tempat, belum 

dikenal waktu, belum dikenal ada atas dan bawah, belum ada kanan dan 

kiri dan Nur Muhammad pun belum ada). 

Selanjutnya yang perlu dipetik dan hal penciptaan menurut naskah ini, 

ialah “berkata ahli isyarah, bahwa kerinduan Allah Taala ada dua 

macam, yaitu: rindu jalal dan rindu jamal. Kedua macam rindu ini, 

belum tercium oleh hal-hal dan segala sesuatu yang bersifat makhluk. 

Apun zat mutlak, itulah zat yang sebenarnya, sedang rindu itu ada pada 

iradat Allah Taala. Yang dinamai A’yaan, ialah diibaratkan diri sendiri, 

artinya A’yaan Tsabithah, masih berkaitan dengan ilmu Allah dan berada 

pada Zat Allah. 

A’yaan Tsabithah dinamakan juga kekuasaan Allah Taala, sedang 

kekuasaan Allah Taala adalah azali. Ketika dicipta wujud-wujud ilmu, 

yaitu ilmu yang berada pada zat, maka dinamakan A’yaan Khariji, itulah 

yang tsabit. Bagi Allah Taala, Zat-Nya itu tidak keluar dan tidak pula 

masuk. Arasy: Qursiy langi dan bumi serta isinya, itulah yang disebut 

A’yaan yang baru. Itupula A’yaan Khriji. 

Segala yang keluar berupa wujud-wujud itu, tetap ada dalam ilmu 

Tuhan, tak berpindah meninggalkan Zal Allah. Ciptaan yang berbagi 

wujud dan berbagai rupa, adalah dijadikan dari kodrat Allah Taala, oleh 

kerena zat Allah Taala tak keluar dan tak masuk pada Allah. 

Inilah petikan sekedar mencermati masa kejayaan Islam yang mampu 

mengalihkan mistik Islam ke dalam budaya daerah, dipahami sebagai 

kebudayaan Islam. Rupanya perkataan ini, ada persamaan dengan 

paham wujudiyah yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri di Aceh. 

Walaupun buku-buku Hazah sudah dibakar atas pengaruh lawannya 

Nuruddin Ar- Raniri, namun sisa paham itu masuk ke Sulawesi Selatan, 
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sudah dialihkan kedalam bahasa Bugis, sehingga budaya Islam makin 

kokoh. Paham wujudiyah tidak sempat berkembang, disebabkan 

terobosan aliran mistik lain yang datang secara bergantian, seperti aliran 

atau tarekat Naqsabandiyah. Kandungan isi naskah dan Khalwatiyah. 

Tidak jelas yang mana di antara keduanya yang lebih dahulu masuk di 

daerah Bugis-Makassar tersebut, ada kemungkinan masing-masing 

datang dengan merebut penganut pada daerah tertentu. Mistik hadir 

secar bergantian, ada juga model strategi dalam Islamisasi untuk 

mengisi kekosongan dan memperkuat sukma pengamal syariat Islam. 

2. Naskah Bidu Istiharah. Naskah ini pada awalnya ditulis dalam bahasa 

Arab, lalu ditulis ke dalam aksara daerah ntuk lebih mudah 

dimasyarakatkan pada penduduk. Kandungan isi naskah adalah bersifat 

membimbing moral publik (public morality). Cara penyajian dibuat dalam 

bentuk kisah-kisah yang bernafaskan Islam. Dimulai kisah Arung 

Mangkau’, kisah adat istiadat rakyat pada rajanya, kisah pengabdian 

rakyat pada rajanya, kisah raja di Samandapura dan kisah Nabi Sulaiman 

as. 

Puluhan pasal dalam bentuk kisah, semuanya berisi tentang tata karma 

antara raja dengan rakyatnya, antara rakyat dengan sesamanya dan 

antara manusia dengan Tuhan-Nya. Aturan-aturan diturunkan dari 

ajaran Islam yang seharusnya dilakukan oleh orang beriman. Kemudian 

pada pasal-pasal terkahir memuat sistem pengetahuan mengenai 

kifayat, ilmu firasat dan pengetahuan tentang bentuk tubuh dan tanda-

tanda orang yang berakal dan orang yang bodoh. 

Berikut ini salah contoh yang dikutip dari pasal ke 4 tentang orang yang 

menerima sogokan dan orang yang curang sebagai berikut: 

Makkadai Nabitta saw. الد نيا جيفة وطا لبها كالب Bettuanna, naiya lino 

makebbompegani, naiyaiyannai sappai, padai asu sappae bake, Makkedai ri 

lalenna kiita Tafsir, iya mattiri esso kiyame’ ripennassa manenni sininna to 

macekoE pada rupa-rupanna gau’na tennalolongenna deceng mennang ritu matti 

ti esso kiyame, mukka cekona napogauE ti lino sangadinna pakkagellimua iyatu 
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cekoE matti ti ahera padai to lolongengngE ri loni acilakang”  

(Besabda Nabi Muhammad saw. الد نيا جيفة وطا لبها كالب yang artinya: 

dunia itu sangat busuk, siapa yang selalu mencarinya sama saja anjing mencari 

bangkai. Tertulis di dalam kitab tafsir, adapun nanti pada hari kiamat 

dimajukanlah sekalian orang yang curang  dengan semua perbuatan 

kecurangannya. Tak akan mendapat kebaikan semua orang itu nanti 

pada hari kiamat, karena akibat seluruh perbuatan kecurangannya di 

dunia ini. Berupa kemarahan besar. Sebab kecurangan itu nanti di 

kahirat, sama halnya orang yang mendapatkan kecelakaan dunia) 

Gaya berceritra naskah ini seolah olah menghadapi orang yang diberi 

nasehat. Tidak kurang pula muballigh memetik nasehat dari Budi 

istiharah ini untk disampaikan kepada umat dalam khutbah jum’at. 

Naskah-naskah inilah, dahulu menjadi bacaan rakyat sebelum adanya 

buku-buku berbahasa Melayu. Patut dihargai sumbangan naskah-

naskah dalam membimbing moralitas rakyat, sehingga tidak begitu 

mengalami kerusakan di zaman penjajahan. Penjajah berusaha 

mengubah moral dan kepercayaan rakyat, dan mengikuti moral model 

barat (penjajah dan semua perilaku mereka harus sama dengan moral 

para penjajah (Belanda dan Inggris). 

Selain dari naskah atau lontara’, beredar pula cerita rakyat dengan 

berbagai versi, berisi tentang nasehat untuk bersopan santun dan 

berbudi terpuji. Ide ceitra diturunkan dari riwayat nabi-nabi atau raja-

raja yang budiman dan berlaku adil pada rakyatnya. Ceritera yang 

mengandung sanksi bagi orang pengkhianat, orang pendusta, anak yang 

malas, anak penidur, atau anak yang menghina orang cacat dan anak 

yatim piatu. Folklore lisan pada masa kejayaan itu, cukup mendukung 

ikatan sosial dan kaidah-kaidah moral yang menjaga kemantapan 

kperibadian sebagai sautu  bangsa yang berbudaya. 

 

PENUTUP  

Semenjak Islamisasi pada masyarakat Bugis-Makassar (abad 17 
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sudah dilakukan penyesuaian hukum-hukum syariat ke dalam adat istiadat 

melalui cara transformasi dengan damai dan terbaik. Pencerminan sara 

dalam struktur pemerintahan kerajaan, seperti dibentuknya lembaga 

Kadhi pada tingkat pusat pemerintahan dan Imam di tingkat Distrik 

(Kecamakatan), merupakan sebuah struktur dengan fungsi-fungsi 

melayani penghayatan dan pengalaman syariat di kalangan umat, sama 

halnya dengan struktur pemerintahan sipil. 

Semua hukum-hukm yang menyangkut kehidupan masyarakat, 

diali bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa daerah oleh muballigh dan 

Ulama, agar hukum-hukum tersebut lebih muda dihayati kaum muslimin. 

Tulisan bahasa daerah tersebut dibukukan, lazim disebut Lontara’. 

Naskah-naskah inilah sampai pada generasi sekarang, sebagaimana 

dimiliki individu dan sebagainya dan menjadi bahasan sejarah yang 

tersikpan di Museum daerah, nasional dan luar negeri, seperti Belanda dan 

Australia. 

Paruh pertama dan kedua abad ke -19, stabilitas Islam di Sulawsei 

Selatan mencapai zaman keemasannya. Pada abad ini pula, perkembangan 

kebudayaan Islam mengalami kemajuan pesat dan menjadi landasan 

kemajuan intelektual muslim di daerah ini selanjutnya menjadi pendorong 

kemajuan ke daerah-daerah Indonesia bagian Timur, tempat orang-orang 

Bugus-Makassar bermukim. Hal ini berarti, rukun Iman, rukun Islam dan 

Amar Ma’ruf dan nahi Mungkar sebagai azas Islam, menjelma konsep, 

gagasan dan kepercayaan dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pola 

perilaku dan semua interaksi sosial. Menjadi tradisi budaya (culture tradition) 

pada segala dimensi kehidupan, berbarengan dengan nilai-nilai budaya 

lokal (etnik). 

Orang Bugis-Makassar adalah penganut ajaran Islam yang taat, 

akibat sejarah perkembangan kebudayaan, telah mengalami masa kejayaan 

berlakunya Islam secara mantap dalam masyarakat. Spiritualitas dan public 

morality masih terjaga baik, bahkan roh Islam tambah berakar atas 

beredarnya ajaran tarikat, seperti Naqsabandiyah, Khalwatiyah, 
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Qadariyah, dan Syaziliyah. Semangat Islam muncul berapi-api saat 

perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan dari 

penjajah Belanda dan Jepang. Semangat Islam ini, dipelihara oleh 

Pesantren setelah pejuangan kemerdekaan, adalah juga Pondok Pesantren 

tersebut untuk melanjutkan penyebaran syariat Islam di kalangan generasi 

muda yang memang sudah tidak mampu membaca aksara Lontara’ yang 

berisi hukum syariat, sperti generasi pendahulu. 

Lapangan kerja orang Bugis-Makassar sebagai pasompe’ (pelaut–

pedagang), sehingga dikenal sebagai perantau, memperdagangkan hasil 

bumi dengan cara berlayar antar pulau di Nusantara, bahkan sampai 

mengarungi perairan Asia Tenggara. Perantauan mereka sebagai 

pedagang, rupanya menggantikan tugas muballigh Arab yang merantau ke 

berbagai negeri dan pulau sambil bedagang. Negeri yang dikunjungi oleh 

orang Bugis-Makassar sebagai pelaut, pedagang, digunakan pula 

kesempatan mencari pemukiman. Tidak kurang dari mereka yang sudah 

bermukim menerap di beberapa negeri dan pulau, menyesuaikan dirinya 

dengan penduduk setempat dan melakukan pekerjaan sesuai dengan 

kebutuhan di negeri tersebut. Mereka menetap, di daerah tersebut dan 

membangun Masjid atau Surau. Semangat syariat dan kebudayaan Islam 

dikembangkan dalam pemukimannya. 
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PENDAHULUAN 

Makhluk paedagogik ialah makhluk Allah yang dilahirkan 

membawa potensi dapat dididik dan dapat mendidik. Makhluk itu adalah 

manusia. Dialah yang memiliki potensi dapat dididik dan mendidik 

sehingga mampu menjadi khalifah di bumi, pendukung dan pengembang 

kebudayaan. Ia dilengkapi dengan fitrah Allah, berupa bentuk atau wadah 

yang dapat diisi dengan berbagai kecakapan dan keterampilan yang dapat 

berkembang, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. 

Pikiran, perasaan dan kemampuannya berbuat merupakan komponen dari 

Fitrah itu. Itulah fitrah Allah yang melengkapi penciptaan manusia, 

Firman Allah:  

ِ الَّتِْي فََطَر النَّاَس َعلَْيَهۗا ََل تَْبِدْيَل ِلَخْلِق  ْيِن َحنِْيفًۗا فِْطَرَت ّٰللاه فَاَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ

ْيُن اْلقَي ُِمُۙ َوٰلِكنَّ اَْكثََر النَّاِس ََل يَْعلَُمْوَنُۙ  ِ ٰۗذِلَك الد ِ  ّٰللاه

Terjemahnya:  

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) 

fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 

perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui, (Q.S. Ar-Rum: 30) 
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Pendidikan sebagai perbuatan manusia tidak begitu saja dapat 

dilaksanakan tanpa memperhatikan batas-batas yang mempengaruhinya. 

Dalam melaksanakan pendidikan akan terkait beberapa unsur diantaranya: 

tujuan pendidikan, anak didik sebagai subyek dan dibimbing, pendidik 

sebagai orang yang membimbing, alat pendidikan, dan lingkungan 

pendidikan. Selanjutnya pendidik akan sangat mempengaruhi proses 

pendidikan, bahkan sampai kepada hasil pendidikan. Pendidik memiliki 

pandangan hidup, dan tujuan hidup sendiri. Pandangan hidup dan tujuan 

hidup pendidik, kemampuan pendidik, bahkan pribadi pendidik dalam 

melakukan pendekatan kepada anak dapat berdampak kepada hasil 

pendidikan anak yang dibimbingnya. 

 

PENDIDIK YANG TERDIDIK 

a. Hakikat Pendidik 

Dalam proses pendidikan, pendidik memegang peran yang sangat 

penting dan menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidik 

merupakan orang dewasa baik secara kodrati (orang tua) maupun secara 

profesi (menjadi pendidik karena tugas jabatan) bertanggung jawab dalam 

menumbuhkembangkan anak didik. Orang tua sebagai pendidik pertama 

dan utama berkewajiban mendidik anaknya karena kewajaran tanggung 

jawab dari kehidupan itu sendiri. Pendidik kedua adalah karena jabatan 

mendapat tugas sementara dari orang tua untuk mendidik anak-anak 

mereka (para orang tua). Mereka yang termasuk pendidik karena jabatan 

misalnya guru TK samapi SMA, pembimbing dalam kelompok bermain, 

pengasuh di rumah yatim piatu dan lainnya.  

Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak 

tersebut bisa menuju kearah kedewasaan. Pendidik merupakan orang yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya 

adalah anak didik. Anak didik mengalami pendidikannya dalam tiga 

lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab terhadap 
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pendidikan anak didik di lingkungan keluarga adalah orang tua, di 

lingkungan sekolah adalah guru, di lingkungan masyarakat adalah orang-

orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, seperti pengasuh anak 

yatim piatu, pembimbing dalam kelompok bermain. Pendidikan 

berlangsung dalam pergaulan, seperti dikemukakan Langeveld (1980): 

tiap-tiap pergaulan anatara orang dewasa (orang tua, guru, dsb) dengan 

anak merupakan lapangan atau suatu tempat dimana perbuatan mendidik 

berlangsung.  

Orang tua (ayah dan ibu) merupakan pendidik kodrati pada 

hakikatnya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena itu orang tua 

menyekolahkan anaknya ke sekolah untuk di didik oleh guru, tidak berarti 

guru akan menggantikan semua peran orang tua dalam mendidik anak di 

sekolah. guru harus bertindak mewakili orang tua anak dalam 

melaksanakan tugasnya. Seorang pendidik baik orang tua atau guru sebagai 

orang yang orang tua memiliki keterbatasan. Hubungan anak- orang tua 

berlangsung sejak anak belum sadar akan kehidupan ini. Ia menyadari 

dirinya di tengah pergaulan dengan orang tuanya. Seolah-olah anak 

menyadari dirinya justru di tengah-tengah kehidupan orang tuanya. Dan 

kesadaran itu tumbuh secara alamiah, begitu juga seorang anak adalah 

alamiah dalam merasakan bahwa ia berada dalam lindungan orang tuanya. 

Maka dari itu hubungan anak-orang tua adalah sebagai  hubungan yang 

alamiah, sebab memang tidak ada hal yang dilakukan dengan maksud 

dibjuat-buat. Orang tua dalam menyayangi anaknya bukan untuk dipuji 

tapi secara alami hadir dengan sendirinya kasih sayang itu. Sebagaimana 

dalam Firman Allah seperti yang tersebut dalam Al-Qur’an, yang artinya: 

“Peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari ancaman neraka”. 

 

“Dirimu” yang disebut dalam ayat itu adalah diri orang tua anak 

tersebut, yaitu ayah dan ibu; “anggota keluarga” dalam ayat ini ialah 

terutama anak-anaknya. 

Maka dari itu tugas pendidik dalam pandangan Islam secara umum 
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ialah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak 

didik, baik potensi psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif. Potensi 

itu harus dikembangkan secara seimbang sampai ke tingkat setinggi 

mungkin, menurut ajaran Islam. Karena orang tua adalah pendidik 

pertama dan utama, maka inilah tugas orang tua tersebut.  

 

b. Jenis-jenis Pendidik 

a) Orang tua 

Orang tua secara wajar menjadi pendidik karena mereka merasa 

bertanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga dengan tanggung jawab 

itu mengundang para orang tua untuk membantu berkembangnya si anak, 

dan membantu perkembangan itulah di sebut mendidik. Peran pendidik 

pertama ini sangat besar, karena bukan saja sekedar mendidik anak agar ia 

menjadi besar dan pandai segala macam, namun terutama ia membantu 

perkembangan anak dalam segi kemanusiaannya, menjadikan anak didik 

menjadi manusia yang mampu hidup bersama dengan orang lain, manusia 

bermoral dan berhati nurani. 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka, karena merekalah anak mula-mula menerima pendidkan. Dengan 

demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan 

keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan 

berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari 

pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan 

strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan 

hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua 

dan anak. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting 

dan amat berpengaruh atas pendidikan dan anak-anaknya. Sejak seorang 

anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya.  

Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan biasanya, seorang 

anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya 
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dengan baik. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak, yang 

mula-mula menjadi temannya dan yang mula-mula di percayainya. Apapun 

yang dilakukan ibu dapat dimaafkannya, kecuali apabila ia ditinggalkan. 

Dengan memahami segala sesuatu yang terkandung di dalam hati anaknya, 

juga jika anak telah mulai agak besar, disertai kasih sayang, dapatlah ibu 

mengambil hati anaknya untuk selama-lamanya. 

Menurut Husain Mazhahiri mengemukakan bahwa pengaruh orang 

tua sangat brsar terhadap masa depan anak, seperti beliau kemukakan: 

Kita dapat memastikan bahwa komitmen orang tua terhadap 

norma-norma Islam dan hukum-hukumnya pada kehidupan mereka, 

menyediakan lahan yang sesuai bagi kemaslahatan dan kebahagiaan anak, 

agar ia dapat tumbuh dengan akhlak yang mulia dan diridhai. Perkara itu 

dapat menjadi sebaliknya, seandainya orang tua mengabaikan komitmen 

mereka terhadap hukum-hukum Islam dan ajarannya. (Husain Mazhahiri, 

2002: xv).  

Menurut Mazhahiri pengaruh orang tua sangat besar terhadap masa 

depan anak dan nasib anak apakah akan mendapat kebahagiaan atau 

kesengsaraan. Beliau memberikan contoh orang tua yang tidak 

mempersoalkan sumber harta kekayaannya, apakah diperolehnya secara 

subhat atau haram, kemudian dimakan oleh anaknya. Hal tersebut akan 

berpengaruh langsung terhadap watak yang buruk dan menyimpang pada 

diri anak. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

langsung dari orang tua terhadap masa depan anak pada berbagai jenjang 

kehidupannya, baik pada periode kanak-kanak, remaja, dan dewasa. 

Karena itu Islam menganggap tugas pendidikan anak sebagai suatu 

kewajiban bagi orang tua yang harus didahulukan. 

 

b) Guru 

Guru adalah pendidik profesional, karena secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 
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pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini, tatkala 

menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligur berarti pelimpahan sebagian 

tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Hal itu pun 

menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya 

kepada sembarang guru/sekolah karena tidak sembarang orang dapat 

menjadi guru. Sebagaimana diketahui bersama bahwa syarat menjadi guru 

yang baik dan berhasil, meliputi: 

 

1) Guru harus berijazah 

Yang dimaksud ijazah di sini adalah ijazah yang dapat memberi 

wewenang untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru di suatu sekolah 

tertentu. 

 

2) Guru harus sehat rohani dan jasmani 

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan salah satu syarat penting 

dalam setiap pekerjaan. Karena, orang tidak akan dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik jika ia diserang suatu penyakit. Sebagai seorang guru 

syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. 

Misalnya saja seorang guru yang sedang terkena penyakit menular tentu 

saja akan membahayakan bagi peserta didiknya. 

 

3) Guru harus bertakwa kepada Tuhan Mang Maha Esa dan berkelakuan 

baik. Sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia susila 

yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maka sudah selayaknya guru 

sebagai pendidik harus dapat menjadi contoh dalam melaksanakan ibadah 

dan berkelakuan baik. 

 

4) Guru haruslah orang yang bertanggung jawab 

Tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik, 

pembelajar, dan pembimbing bagi peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung yang lebih dipercayakan orang tua/wali 
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kepadanya hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain 

itu, guru juga bertanggung jawab terhadap keharmonisan perilaku 

masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 

 

5) Guru di Indonesia harus berjiwa nasional 

Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa yang 

mempunyai bahasa dan adat istiadat berlainan. Untuk menanamkan jiwa 

kebangsaan merupakan tugas utama seorang guru, karena itulah guru 

harus terlebih dahulu berjiwa nasional. 

Namun selain dari lima persyaratan diatas yang merupakan 

persyaratan umum untuk menjadi seorang guru, ada pula syarat lain yang 

sangat erat hubungannya dengan tugas guru di sekolah, sebagai berikut:  

1. Harus adil dan dapat dipercaya 

2. Sabar, rela berkorban, dan menyayangi peserta didiknya. 

3. Memiliki kewibawaan dan tanggung jawab akademis. 

4. Bersikap baik pada rekan guru, staf di sekolah, dan masyarakat. 

5. Harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan menguasai 

benar mata pelajaran yang dibinanya. 

6. Harus selalu introsfeksi diri dan siap menerima kritik dari 

siapapun. 

7. Harus berupaya meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

 

Sebagai kesimpulan, keberhasilan seorang guru dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar 

sangat tergantung pada diri pribadi masing-masing guru dalam lingkungan 

tempat ia bertugas. 

Oleh sebab itu, baik orang tua/pendidik dan anak/peserta didik 

keduanya memegang peranan penting di dalam proses pendidikan. Di sini 

ditekankan kepada orang tua/pendidik hendaknya merencanakan proses 

pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya, sedangkan anak didik 
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diharapkan dapat mengikuti secara aktif agar tujuan dari proses 

pendidikan itu dapat tercapai. Guru/pendidik jangan hanya memindahkan  

pengetahuan, keterampilan, bahkan sikap semata-mata, dan anak atau 

peserta didik jangan dianggap wadah yang dapat diisi apa saja oleh orang 

tua/ pendidikan. Maksudnya adalah bahwa pencapaian dari orang 

tua/pendidik bukan hanya sekedar melepas kewajiban masing-masing 

akan tetapi mampu mendidik secara keseluruhan untuk membentuk 

akhlak mulia.  

 

c. Pendidik yang Terdidik 

Menurut Ki Hajar Dewantara “ Mendidik adalah menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia 

dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya”. Dan ditambahkan lagi bahwa 

“Pendidikan itu dimulai sejak anak dilahirkan dan berakhir setelah ia 

meninggal dunia. Jadi pendidikan itu berlangsung seumur hidup”. Oleh 

sebab itu, peranan orang tua sebagai pendidik yang sekaligus pelindung, 

haruslah memberikan didikan dengan penuh kasih sayang, keikhlasan, dan 

ketulusan.  

Tampaknya saya lebih setuju untuk menyebut “Menteri Pengajaran 

Nasional” daripada “Menteri Pendidikan Nasional.” Sebab yang 

diperhatikan lebih pada penguasaan knowledge daripada value. Akibatnya 

banyak orang pintar di negeri kita tanpa nilai dan moral yang berkarakter. 

Sekolah hanya banyak menghasilkan manusia terpelajar, tetapi sedikit 

menghasilkan manusia terdidik. Seringkali saya mendengar, melihat atau 

membaca bahwa banyak sekali orang-orang pintar di negeri ini, tapi masih 

saja kondisi bangsa yang terpuruk belum juga usai. Bukannya karena 

mereka tidak ahli menyelesaikan masalah atau kurang pengetahuan untuk 

memperbaiki negeri, tapi mengapa tak ada perubahan yang bermakna buat 

anak bangsa yang masih di tepi jalan kesejahteraan. 

Kalau kita lihat kamus, “pendidikan” diartikan “proses 



Menjadi Pendidik yang Terdidik 

277 
 

pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui cara pengajaran dan pelatihan.” 

Sedangkan “pengajaran” diartikan proses atau cara mengajar. Adapun 

“mengajar” berarti “memberi pelajaran” dan “pelajaran” berarti “sesuatu 

yang dipelajari atau yang diajarkan.” Kata “terpelajar” berarti “telah 

mendapatkan pelajaran (di sekolah).” Sedangkan kata “terdidik” berarti 

“telah mendapatkan didikan.” Jadi sebetulnya berbeda antara “terpelajar” 

dengan “terdidik,” jika yang pertama adalah orang yang berpengetahuan, 

dan yang kedua adalah orang yang terarah. Arti terdidik ini didasarkan 

pada arti “didik” yang artinya mengarahkan. 

“Mengarahkan” ini penting dalam rangka mengubah sikap 

seseorang, dari yang tidak bermoral menjadi bermoral, dari yang tidak 

memiliki keberpihakan menjadi orang yang memiliki keberpihakan, dari 

orang yang tidak memiliki integritas menjadi orang yang memiliki 

integritas. Itulah orang atau manusia yang terdidik. Ada banyak orang 

terpelajar tapi ia tidak terdidik. Ia bisa dengan mudah melacurkan 

keterpelajarannya hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat dan 

individu. Inilah yang kemudian disebut dengan “bunuh diri intelektual” 

atau saya menyebutnya dengan “pelacuran intelektual.” 

Manusia terdidik adalah manusia yang mempunyai kepekaan sosio-

transendental. Manusia terdidik tidak merasa nyaman hanya duduk 

bertengger di menara gading ilmunya. Manusia terdidik selalu berbicara 

kebenaran atas nama kebenaran, bukan atas nama kekuasaan. Memang tak 

ada yang indah jika bicara tentang idealisme, tapi tak ada yang lebih indah 

selain bicara kebenaran. Orang-orang suci dahulu kala, nabi-nabi, para 

rasul, dan para guru suci selalu menekankan akan indahnya kebenaran, 

meski harus ditebus dengan darah. Itulah hakikat manusia terdidik.  

Kemudian kembali di tekankan lagi oleh Ki Hajar Dewantara 

(Bapak Pendidikan Nasional) mengartikan pendidikan sebagai upaya 

untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat 

memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras 
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dengan alam dan masyarakatnya. 

Untuk lebih memahami, berikut adalah pengertiannya : 

Pendidikan adalah 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. 

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Mendidik adalah usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan 

budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, dan ketakwaan melalui 

proses menyampaikan nilai-nilai agar peserta didik mempunyai kecakapan 

yang lebih baik 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

Belajar adalah proses membangun makna atau pemahaman 

terhadap informasi dan pengalaman 

Mengajar adalah aktifitas kompleks yang dilakukan pendidik/ 

dalam menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, sehingga terjadi 

proses belajar. Aktivitas kompleks yang dimaksud antara lain adalah : 

1. mengatur kegiatan belajar siswa, 

2. memanfaatkan lingkungan, baik ada di kelas maupun yang ada di luar   

kelas, 

3. memberikan bimbingan pengarahan, dan dorongan kepada siswa 

 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar / suatu 

proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan. 
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Oleh sebab itu, jika ditelaah dengan baik uraian diatas tentang 

pendidik yang terdidik maka dapat disimpulkan bahwa, pendidikan yang 

dijalani dewasa ini, tentu saja masih harus belajar bagaimana mendidik 

pendidik dalam pendidikan. Namun tentu tidak hanya tanggung jawab 

pendidik semata, tetapi juga para pengambil keputusan pendidikan di 

negeri ini. Seperti beban kurikulum, ujian nasional, pendidikan yang lebih 

merata di seluruh penjuru tanah air, tawuran pelajar, sinkronisasi materi 

pelajaran dengan kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai, dll. Jadi mari kita 

belajar lagi agar menjadi pendidik yang tidak sekadar mendidik tetapi 

mampu memberikan arahan, saran, nasehat, perlindungan dan yang paling 

utama adalah menyampaikan semua hsl dengan hati, cinta dan kasih 

sayang. Dan pendidik sejati adalah pendidik yang mampu memberikan 

ilmu dan pengetahuannya untuk kemaslahatan umat dalam hal ini anak 

(peserta didik) sebagai generasi penerus bangsa. 

 

 

PENUTUP  

Seorang pendidik baik orang tua atau guru sebagai orang yang 

mewakili orang tua memiliki keterbatasan. Hubungan anak –orang tua 

berlangsung sejak anak belum sadar akan kehidupan ini. Ia menyadari 

dirinya di tengah pergaulan dengan orang tuanya. Seolah-olah anak 

menyadari dirinya justru di tengah-tengah kehidupan orang tuanya. 

Karena orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. 

Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam 

kehidupan keluarga. Dan untuk mendapatkan didikan yang semestinya, 

maka orang tua sebagai pendidik terlebih dahulu harus mendidik dirinya 

sendiri. Contoh, orang tua harus mengerti apabila anak dibesarkan dengan 

bentakan maka kelak besarnya nanti anak tersebut akan menjadi 

pembangkang, sebaliknya anak dibesarkan dengan kasih sayang besarnya 

nanti anak tersebut akan mampu menyayangi dan pantas disayangi oleh 
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orang lain, itulah hakikat dari didikan orang tua sebagai pendidik utama 

dan pertama. 

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia 

telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini, tatkala 

menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti pelimpahan sebagian 

tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Hal itupun 

menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkun menyerahkan anaknya 

kepada sembarang guru/ sekolah karena tidak sembarang orang dapat 

menjadi guru. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki akhlak yang baik, 

di antaranya: 

a. Mencintai jabatannya sebagai guru 

b. Bersikap adil terhadap semua muridnya 

c. Berlaku sabar dan tenang 

d. Guru harus berwibawa 

e. Guru harus gembira 

f. Guru harus bersifat manusiawi 

g. Bekerjasama dengan guru-guru lain 

h. Bekerjasama dengan masyarakat 

 

Manusia terdidik adalah manusia yang mempunyai kepekaan sosio-

transendental. Manusia terdidik tidak merasa nyaman hanya duduk 

bertengger di menara gading ilmunya. Manusia terdidik selalu berbicara 

kebenaran atas nama kebenaran, bukan atas nama kekuasaan. Memang tak 

ada yang indah jika bicara tentang idealisme, tapi tak ada yang lebih indah 

selain bicara kebenaran. Orang-orang suci dahulu kala, nabi-nabi, para 

rasul, dan para guru suci selalu menekankan akan indahnya kebenaran, 

meski harus ditebus dengan darah. Itulah hakikat manusia terdidik. 
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