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Abstrak : Pendidikan agama islam adalah upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani,
ajaran agama islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama
lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar ummat beragama hingga terwujud
kesatuan dan persatuan bangsa. Syariat islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang
kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan nabi sesuai
ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan dari satu segi kita lihat bahwa
pendidikan islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan
terwujud dalam amal perbuatan baik bagi keperluan person maupun orang banyak.
Dari segi lainnya, pendidikan islam tidak bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis.
Ajaran islam tidak memisahkan antara iman dan amal shaleh. Oleh karena itu,
pendidikan islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal dan juga
karena ajaran islam berisi tentang ajaran sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat
menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama atau bernegara, maka
pendidikan islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Semula yang
bertugas mendidik adalah para Nabi dan Rasul selanjutnya para ulama, dan cerdik
pandailah sebagai penerus tugas, dan kewajiban mereka
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Pendahuluan
Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari
aspek-aspek rohaniah dan jasmani juga harus berlangsung secara bertahap oleh karena
suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan dan pertumbuhan
dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir
perkembangan atau pertumbuhannya. Kita sebagai warga Negara Indonesia yang
beriman dan bertakwa, patriotic (cinta tana air) menjadikan falsafah pancasila sebagai
pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Sepakat bahwa pendidikana gama
(khususnya islam) harus kita sukseskan dalam pelaksanaan pada semua jenis, jenjang,
dan jalurnya. Sesuai dan sejalan dengan aspirasi bangsa seperti telah digariskan dalam
tap-tap MPR, dan undang-undang telah menjabarkan aspirasi tersebut yang telah
disetujui oleh DPR dan disahkan oleh presiden.Sehingga menjadi dasar yuridis nasional
kita mengikat seluruh warga Negara Indonesia ke dalam satu system pendidikan
nasional.
Dasar pendidikan agama islam
Pendidikan Islam sebagai salah satu aspek dari ajaran Islam, dasarnya adalah Alquran
dan Hadis Nabi Muhammad saw. Dari kedua sumber tersebut, para intelektual muslim
kemudian mengembangkannya dan mengklasifikannya kedalam dua bagian yaitu:

Pertama, akidah untuk ajaran yang berkaitan dengan keimanan; kedua, adalah syariah
untuk ajaran yang berkaitan dengan amal nyata (Muhammad Syaltut).
Oleh karena pendidikan termasuk amal nyata, maka pendidikan tercakup dalam
bidang syariah.Bila diklasifikasikan lebih lanjut, termasuk dalam sub bidang muamalah.
Dalam Alquran (Q.S. 31: 12-15). Banyak ayat yang berkenaan dengan pendidikan.
Dasar Pendidikan Agama Islam secara garis besar ada tiga yaitu: Al-qur`an, Assunnah, dan perundangan yang berlaku di Negara kita.
1.

Al- Quran
Islam adalah agama yang membawa misi umatnya menyelenggarakan
pendidikan dan pengajaran. Al-Qur`an merupakan landasan paling dasar yang dijadikan
acuan dasar hukum tentang Pendidikan Agama Islam. Firman Allah tentang Pendidikan
Agama Islam dalam Al-qur`an Surat Al –alaq ayat 1 sampai ayat 5
Artinya :
“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling
pemurah.Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.Dia mengajarkan
kepada manusia apa yang tidak di ketahuinya.”

2. As- Sunnah
As-sunnah didefenisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad
s.a.w. yang terdiri dari ucapan, perbuatan,persetujuan, sifat fisik atau budi, atau biografi,
baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya.
3.

Perundang- undangan yang berlaku di Indonesia
a.
UUD 1945, Pasal 29.
Ayat 1 berbunyi : “Negara berdasaarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Ayat 2 berbunyi : “Negara menjaminin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan beribadaah menurut agamanya dan kepercayan
itu….”
Pasal 29 uud 1945 ini di berikan jaminan kepada warga Negara Republik
Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang di peluknya bahkan
mengadakan kegiatan yang dapat menjunjung bagi plaksanaan ibadat. Dengan
demikian pendidikan Islam yang searah dengan bentuk ibadat yang di yakininya
diizinkan dan dijamin oleh Negara.

b. GBHN.
1. 22 di sebutkan:

“Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa makin di
kembangkan sehingga terbina kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang
Maha Esa, kualitas kerukunan antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan kesatuan bangsa serta
meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.” Sedangkan untuk
mengembangkan keagamaan itu sangat di perlukan pelaksanaan pendidikan termasuk di
dalamnya pendidikan Islam.
c. UU No.2 Tahun 1989.
Pasal 11 Ayat 1 disebutkan:
“Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan
umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinas, pendidikan
keagaman, pendidikan akademik, dan pendidikan professional.”
Pasal 11 Ayat 6 disebutkan:
“ pendidikan keagaman merpupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik
untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasa pengetahuan khusus
tentang ajaran agama yang bersangkutan.”
Sedangkan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 ini dapat di simpulkan
bahwa pendidikan keagaman bermaksud mempersiapkan peserta didik untuk dapat
menjalankan perannya sebagai pemeluk agama yang benar-benar memadai. Di antara
syarat dan prasyarat agar peserta didik dapat menjalankan peranannya dengan baik
diperlukan pengetahuan Ilmu pendidikan Islam. Mengingat ilmu ini tidak hanya
menekan pada segi teoritis saja, tetapi juga peraktis, Ilmu Pendidikan Islam termasuk
ilmu praktis maka peserta didik di harapkan dapat menguasai ilmu tersebut secara penuh
baik teoritis maupun peraktis, sehingga ia benar-benar mampu memainkan pranannya
dengan tepat dalam hidup dan kehidupan.
Pengertian pendidikan Agama Islam
Pengertian pendidikan itu bermacam-macam, hal ini disebabkan karena
perbedaan falsafah hidup yang dianut dan sudut pandang yang memberikan rumusan
tentang pendidikan itu.
Sahertian (2000 : 1) mengatakan bahwa pendidikan adalah "usaha sadar yang
dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan."
Sedangkan Pendidikan Agama Islam berarti "usaha-usaha secara sistematis dan
pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam".
(Zuhairani, 1983 : 27).
Ahli lain juga menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah sebagai proses
penyampaian informasi dalam rangka pembentukan insan yang beriman dan bertakwa
agar manusia menyadari kedudukannya, tugas dan fungsinya di dunia dengan selalu
memelihara hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri, masyarakat dan alam
sekitarnya serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (termasuk dirinya
sendiri dan lingkungan hidupnya) (Ali, 1995 : 139)

Al-Syaibany mengemukakan bahwa pendidikan agama islam adalah proses
mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan
alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran
sebagai sesuatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam
masyarakat.
Muhammad fadhil al-Jamaly mendefenisikan pendidikan Islam sebagai upaya
pengembangan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan
berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut,
diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurnah, baik yang
berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun perbuatanya.
Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan islam adalah bimbingan
atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani
peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (insan kamil)
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Tujuan pendidikan Agama Islam
Tujuan Pendidikan Agama Islam identik dengan tujuan agama Islam, karena
tujuan agama adalah agar manusia memiliki keyakinan yang kuat dan dapat dijadikan
sebagai pedoman hidupnya yaitu untuk menumbuhkan pola kepribadian yang bulat dan
melalui berbagai proses usaha yang dilakukan. Dengan demikian tujuan Pendidikan
Agama Islam adalah suatu harapan yang diinginkan oleh pendidik Islam itu sendiri.
Zakiah Daradjad dalam Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam mendefinisikan
tujuan Pendidikan Agama Islam sebagai berikut :
Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu membina manusia beragama berarti
manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan
sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya,
dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat.Yang dapat dibina
melalui pengajaran agama yang intensif dan efektif.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam
adalah sebagai usaha untuk mengarahkan dan membimbing manusia, dalam hal ini
peserta didik agar mereka mampu menjadi manusia atau mengembalikan manusia
kepada fitrahnya yaitu kepada Rubbubiyah Allah sehingga mewujudkan manusia yang :
Berjiwa tauhid
Taqwa kepada Allah SWT
Rajin beribadah dan beramal sholeh
Berakhlakul karimah
Ulil Albab
Peranan Pendidikan Agama Islam
Fungsi Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah Abdul Majid, dan
Dian Andayani, dalam bukunya Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompotensi, yakni
sebagai berikut:
1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik
kepada Allah swt yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada
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dasarnya kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan di lakukan oleh
setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh
kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan
pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara
optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagian hidup
didunia dan di akhirat.
Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik
lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya
sesuai dengan ajaran agama islam.
Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangankekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan,
pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
Pencegahan, yaitu untuk menangkal, hal-hal negatif dari lingkungannya atau
dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat
perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum system dan
fungsional.
Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di
bidang agama islam agar bakat tersebut dapat berkembangsecara optimal
sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.

Fungsi Agama Dalam Masyarakat
Dalam prakteknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain:
1. Fungsi edukatif
Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut
memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi.Ajaran agama secara yuridis
berfungsi menyuruh dan melarang.Kedua undur suruhan dan larangan ini
mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya
menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.
2. Fungsi penyelamat
Dimanapun manusia berada dia selalu menginginkan dirinya selamat.
Keselamatan yang meliputi bidang yang luas adalah keselamatan yang diajarkan
oleh agama. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah
keselamatan yang meliputi dua alam yaitu: dinia dan akhirat.
3. Fungsi sebagai pendamaian
Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian
batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi
hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui :

tobat, pensucian ataupun penebusan dosa.
4. Fungsi sebagai social control
Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin
kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok,
ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini
agama dapat berfungsi sebagai pengawasan social secara individu maupun
kelompok, karena:
Ø Agama secara instansi, merupakan norma bagi pengikutnya.
Ø Agama secara dogmatis (ajaran) mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis
(kenabian)
5. Fungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas
Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan
dalam satu kesatuan: iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akanmembina
solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat
membina rasa persaudaraan yang kokoh. Pada beberapa agama rasa persaudaraan itu
bahkan dapat mengalahkan rasa kebangsaan.
6. Fungsi transformatif
Ajaran agama dapat merubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok
menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan
baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya itu kadangkala
mampu mengubah kesetiaanya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya
sebelum itu.
7. Fungsi kreatif
Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif
bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang
lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang
sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru.
8. Fungsi sublimatif
Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama
ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak
bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus,
karena dan untuk Allah merupakan ibadah.
Fungsi Agama Dalam Pembangunan
Prof. Dr. Mukti Ali mengemukakan bahwa peranan agama dalam pembangunan adalah:
1. Sebagai etos pembangunan
Maksudnya adalah bahwa agama menjadi anutan seseorang atau masyarakat jika
diyakini atau dihayati mampu memberikan suatu tatanan nilai moral dalam sikap.
Selanjutnya, nilai moral tersebut akan memberikan garis-garis pedoaman tingkah

laku seseorang dalam bertindak, sesuai dengan ajaran agamanya. Segala bentuk
perbuatan yang dilarang agama dijauhinya dan sebaliknya, selalu giat dalam
menerapakn perintah agama, baik dalam kehidupan pribadi maupun demi
kepentingan orang banyak.
Dari tingkah laku dan sikap yang demikian tercermin suatu pola tingkah laku yang
etis. Penerapan agama lebih menjurus keperbuatan yang bernilai akhlak mulia dan
bukan untuk kepentingan lain.
2. Sebagai motivasi
Ajaran agama yang sudah menjadi keyakinan mendalam akan mendorong seseorang
atau kelompok untuk mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik. Pengamalan
ajaran agama tercermin dari pribadi yang berpartisipasi dalam peningkatan mutu
kehidupan tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan. Keyakinan akan balasan
tuhan terhadap perbuatan baik telah mampu memberikan ganjaran batin yang akan
mempengaruhi seseorang untuk beebuat tanpa imbalan material. Balasan dari Tuhan
berupa pahala bagi kehidupan akhirat lebih didambakan oleh penganut agama yang
taat.
Peranan-peranan positif ini telah telah mebuahkan hasil yang konkrit dalam
pembangunan, baik berupa sarana maupun prasarana yang dibutuhkan.
Melalui motiasi keagaaan seseorang terdorong untuk berkorban baik dalam bentuk
materi maupun tenaga atau pikiran.Pengorbanan seperti ini merupakan asset yang
potensial dalam pembangunan.

Penutup
Maka dapatlah kami simpulkan bahwa betapa pentingnya kedudukan agama dalam
pembangunan, karena agama tidak hanya sebagai pengerem dalam arti sekedar
pembinaan kesusilaan semata, tetapi juga sebagai pengarahan dan pendorong umatnya
untuk berperan aktif bersama-sama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara
dalam mengisi kemerdekaan ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni
pembangunan disegala bidang termasuk pembangunan manusia demi tercapainya
kehidupan masyarakat yang tentram, damai, adil dan makmur.
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