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,4." Fenegasan lstilalt

Sebagai langkah agat tídak terjadi kesalahan makna yang terkandung

dalam skripsi ini, maka penulis memberikan suatu penjelasan dan penegasan

terhadap beberapa istilah dalarn judul tersebut. Untuk keselarasan daiam

pemahama n antarapenulis dan pembaca'

1. Konsep

Istilah konsep berasal dari kata concipere (bahasa Latin) yang afünya

mencakup, mengambil, menangi<ap. Dari kata di atas muncui kata-kata

"conceptus" yang berafü tangkapan akal rnanusia apabila rnenangkap

sesuatu terwujud dengan membuat.

Jadi konsep atau ide sama artinya dalam bahasa Indonesia yang

sering diterjemahkan dengan istilah yakni yang terkandung dalam objek'i

2. Belajar

Menurut V/.S.Winkel belajar adalah suatu aktifitas mental dan fisik

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yatrg

rnenghasiikan perubahan-perubahan pengetahuan dan pemahaman

ketrampilan dan sikap atau nilai dan perubahan itu bersifal reiatif konstan

t Noor. M.S. Ba¡ry,I-ogika PrakÍis llttgian Penalaran Kufegrtri (Yogyakarta : t,ibefty,

1986),hal2.
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t.sehingga menurut Usman Najati dengan belajat itu diharapkan dapat

meningkatkan kemampuannya (manusia sebagai peserta didik) untuk

menanggung jawab kehidupan di bumi dan memakmurkannya hingga ia

mampu mencapai kesempumaan insani yang di karuniakan Allah kepada-

Nyu'

3. Perspektif

perspektif artinya sudut pandang atau pandangan.o l)alam istilah

perspektif diberi pengertian bagaimøna pandangan atau bagaimana blla

dilihat dari segi pendidikan Islarn.

4. Pendidikan Islam

Pendidikan lslam adalah mempersiapkan dan menumbuhkan beberapa

aspek (badan, akal, rohani) pada anak didik attau individu manusia yang

prosesnya berlangsung seÇara terus menerus sejak ia lahir sarnpai ia

meninggal dunia dan diarahkan agar ia mer¡adi manusia yang berdaya g.na

dan berhasil guna untuk dirinya dan orang lain's

5. Pendekan Qur'ant

t 
W. S.Wink"l, Psikoktgi Pengaiaran, (Jakarla : Grasindo, 1991 ),hal 36'

3 Vl.Usmant Nctiari, ALQur'an ùm lhnu Jiwa" (Bandung . Balai Pustaka' 1985), hal' 169'

o D*k.nik.B ud, Kamu,s Llmunt ßahasø Indone,sia, (Jakarta '. Balai Pustaka, 1989),

hal6l5

, Abu Tauhid, Ileberapu As¡tek Pendidikan lslant, (Yogyakarta : Sekretaris Ketua

Fakultas 1-arbiyah l.AlN Sunan Kalijaga, 1990) , hal 13
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Menurut bahasa berarti bacaan atøu yang dlbaça. Sedangkan menurut

ahli agamaAl-Qur'an adalahnalna bagi kalarnullah yang diturunkan kepada

Nabi Muhammad yang ditulis dalam mushaf.6 Berdasarkan sumber-sumber

muttawatir yang bersifat pasti kebenarannya dan dibaca umat Islam dalam

rangka ú)adah.1. Penanaman wahyu itu dengan Al-Qur',an menurut subhi As-

Sholih, rnemberikan pengertian bahwa wahyu itu tersimpan di dalarn dada

manusia mengingat nalna Al-Qur'an sendiri berasal dari qira'ah (bacaan) dan

di dalam kata itu terkandung makna agar dapaf.selalu di ingat.s

Jadi maksud keseiuruhan judui Konsep Belajar daiam Perspektif

Pendidikan Islarn (Sebuah Pendekatan Qur'ani) adalah bahwa belajar yang

menghasilkan perubahan-perubahan dengan meningkatkan kemampuan akal

manusia dalarn segi pendidikan Islarn. Dengan perubahan tersebut akan

menumbuhkan beberapa proses dan tingkah iaku daiam belajat dengan

pendekatan Al-Qur'an. Menurut Subhi As-Sholih memberikan pengertian

bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri berasal dari qita"ah kata tersebut

terkandung makna dapaf selalu diingat.

E" l-atan Beåakang fr4asaåait

Dalam Al-Qur'an adalah firman Allah swt berupa wahyu yang di

sampaikan kepada Jibril kepada Nabi saw. Di dalarnnya terkandung ajaran

. 6 M.Hasbi Ash-shiddiqy , Seiarah rlcrn Pengantar llnru Alcp'an, (Jakafla: Bulan Bintang,

i990), him. 2.

t 
S,rbhi As-Sholih, Mentbahas llntu ALQt'an, (Jakarta:Pustaka Al-Firdaus 1965), hal. I 5

n \birt., halg
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pokok yang dapat di kembangkan umtuk keperluan seluruh aspek kehidupan

rnelalui {tihad ajaran yang terkandung dalam Al-Qur',an itu terdiri dari 2

prinsip besar yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang di sebut

dengan aqidah dan berhubungan dengan amal yang disebut syari'ah'e surnber

pendidikan dalamAi-Qur'an tidak pernah mengaiami perubahan dan sebagai

rnanhaj yaîg lengkap dan sempurna' Artinya, apabila caÍa

mengaplikasikannya, maka Al-Qur'an itu pasti memberikan kepada kiø

sesuatu yang terbaik dan terlengkap serta tersemp.rrna.to Sebagai contohnya,

ayat yang pertama kaii diturunkan oieh Altah kepada Muhammad meialui

perantara Jibril adalah tentang seruan untuk belaiar, finnan Allah yang

terdapat dalam surat Al-Alaq l-5, yaitu .

plo,slr trl fé'4rr'\ir tr)iln¿rù\J!\;E i\).",!å..5il\ulrr- t þr

ço-r:jJrJ trld*þ \";t*Tt*te tllf$I\

Artinya:

L Bacalah dengcm (menyebut) n(tma I'uhantnu Yang menciptakan'

2. Dia telah rnenciptakan manusia dari segumpal darah'

3. Bacalah, dan Tuhanrnulah yang maha pemurah'

4. Yang mengaiar (manusia) dengan perantarüan (aktm'
S. I)an menga.iarkan kepada rno,äur¡å üpü yüng tidak tli kerahuinya'll

Dari ayat di atas di jelaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an telah

memerintahkan manusia untuk selalu belajar dan menggunakan akal

e ÐR. Zakiyah Derajat,Ilmu Pendirfikcn Iskmt, (Iakarta, Bumi Aksara danDepag,l992j'

hal.19.

1o ÐR. Ali Syawakh Ishaq As-Syu'a1bi, Metodologi Pend¡dikttn Al-Qur'an dsn Suwah

(Jakarta: Pustaka Al-Kauttsar, t.t)" hal l6-17
t' ÀLçur'o, clan L'eriemahnya' (Jakarta : Depag 1 Maret 1971)'hal'1079'
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fikirannya agar hati dan wawas an terhadap alam semesta ini terbuka' Seperti

Yatadabbaruun dan Yatadzakkaruun tersebut kata yang menganjurkan

manusia menjadi ahli fikir dan ilmuwan (ulul Albab). Bahwa perintah belajar

ternyatabukan perintah main-main tetapi perintah yang serius.

Ayat di atas masih berkaitan dengan surat An-Nahl 43

[rr :J*J\) :¡*k!ór'lil\þ Ñdl,"-rT çr$t¿pr" \J'"¡\b-e

Artinya '. I)an Kami tidøk mengutus sebelum kümu, kecuali orhng-orang lelaki

yüng kami diberi wãhyu kepada mereka, maka hertanyalah kepadct

orüngyangmempunyaipengetahuanjikakamutidakmengetahui'

I)ariayatdiatasdipahamibahwaorangyangmempunyaiilmumakaia

akan mend apatakankedudukan yangtinggi yaitu sebagai tempat bertanyabagi

orang yang tidak mengetahui akan sesuatui pengetahuan. Dan lebih penting

dari ayat di atas adalah merupakan perintah bahwa sebaik-baiknya tempat

bertanya adalah orang yang mengetahui'

[ \ \ : a.].r \åf ) -r Çf¡ s 
¡U Utr \ ú, ilb & U-' e "xi\ 

iu l 
¿1r

Artinya . ....n(tntt Altah akan mengangkat kamu orúng-orctng yúng beriman

rlan orong-orüng berilmu beberrtpa tingkatan ' "'

Dan ayat di atas masih tlerkaitan dengan finnan Allah yang terdapat dalam

Surat Al-,A'raf '.52.

¡ o t :-*þíu!ùr*åf$ þ:* \ þ fþ þ ^,I*' *6 gie. "\-1r
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Artinya . Ðcm sesungguhnya Kami telah mendatangkan sehuah kitah (Al-

Orr,an) keplada mereka yang Kami telah menielaskannya atas dasar

f,urguiohràn kami meniadi petuniuk dan rahmat bagi orüng-orang

yang bernnan

Penjelasan dari ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya bagi urnat

Islam adalah sebuah kitab yang mengandung ilmu pengetahuan ' Dan cara

penyampai anîya dalam Al-Qur'an yang sangat tinggi. Dalam hal ini tentu

harus disadari, bahwa barang siapa yang ingin rnengkaji isi Al-Qur'an tentu

saja harus mempunyai bekai pengetahuan yang cukup. Dan dati ayat tersebut

telah jelas, bahwa Al-Qur'an telah memerintahkan manusia untuk memiliki

ilmu pengetahuanl2

Al-Qur'an dalam konteks semua masalah termasuk pendidikan, Imatn

Ghozali menjeiaskan bahwa seluruh cabangilmu pengetahuan yang terdahuiu

dan yang kemudian yang telah di ketahui maupun yang belurn, selnua

bersumber dari Al-Qur'an.

Al-Qur'an memiliki karakteristik tertentu, diantarany a adalah singkat

daiam menunjuk sesuatu, namun rnemuat pokok-pokok dan prinsip-prinsip

dasar sebagai petunjuk.tt. Untuk memperkuat analisa dari ayat-ayat Al-Qur'an

diatas yaitu motivasi bagi manusia untuk lebih giat lagi belajar menuntut ilmu

sebagai sesuatu rencana untuk lebih metnahami apa itu Islarn yaîg

t' Ihid-, hal.Ao2 dan22r.

t, D.s. H.M. Chabib Thoha, M,4" dan Drs. F. Syakur. Nc,Friono,S.pd Reþrmulasi

Ij'it,setfctr Penditlikctn ßlam, (Yogyakarta,di terbitkan kerjasama Fustaka Felajar dengan

Fak.iarbiyah LAIN Wali Songo, Semarang, Maret 1996), hal'213-274'
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sebenarnyato. Dengan demikian tujuan dari pendidikan lslam yaita diantan

tindakan pendidikan ialah membebaskan tawanan perang jika rnereka sanggup

mernberi pelajaran tulis baca kapada sejumlah kaurn muslimin' Asy-Syifa Ai-

'Adawiyah supaya mengajarkan tulis baca kapada istrinya Hafsah bersabda

yang terdapat dalam kitab ikhya' Ulumuddin jilid 1.

''dI' oirr' LiJy a*[*. t ir"*" I ë'åi N\'¡t
( HR. At-Thabrani meiaiui lbnu Mas'ud)

Artinya: Mencari ilwt waiib atcts tio.p orúng mttslim,boik ktki-lctki ataupttn

perefilpuan. parL sar.iana itu adalah ahli waris para Nahi dllls

Maka telah meyakinkan kepacla semua penfingnya iimu- pengetahuan

dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mengg;nakan

Al-Qw'an sebagai sumber utama dalam merunuskan sebagai teori tentang

pendidikan Islam. Dengan kata Iain, pendidikan Islam harus berlandaskan

ayat-aya1Al-Qur'an yang penafsirannya dapat di lakukan berdasarkan ijtihad

di sesuaikan dengan perubahan dan peinbaharuan. 
16 Sesungguhnya

pandangan Al-Qur'an terhadap manusia adalah bukan hanya menyeluruh,

terpadu seimbang dan tepat. I¡Ianusia bukan hanya berw"rjud materi yang

tercliri dari fisika kuno dan otak mekanis sebagaimana panriangan filosofis

rnatrealistis. Manusia juga bukan hanya roh yang terlepas dari îag^

sebagaimana pendapat setragian kaum terpelajar. Manusia menurut Al-Qur'an

ra Dr.s.lnu Kencana Syafi'I, Al-Qttr'an &mber Segala Dis;iplinllmu, (Jakarte : Gçma

Insani Fress, 1993), hal.16.

it Drs. Busyairi Madjidi, Sejarale Pendidikcut Islum, {Yagyakarla'. Sumbangsing offiset,

Sep.1994). hal 32-33

' 
o DR.Zakiyah Darajat, Op.C i t.hzl.2a
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adaïah terdiri dari jiwa dan raga keduanya saiing berhubungan dan saiing

mempengaruhi. Manusia bukanlah seekor binatang yang akan habis

riwayatnya dan lenyap hidupnya setelah mati. Tetapi manusia juga bukan

makhluk yang paling tinggi yang tidak ada sesuatu yang di atasnya. Namun

manusia mempunyai keutarnaan, keiebihan, kemuliaøn dan kedudukannya

yangtinggidengancatatanapabilaiatahuakandirinya,berilmudanrnau

menggunak an akaltya. Apabila ia patuh meluncur ke tingkat yang paling

rendah atau jelek, maka hilanglah kemanusiaannya dan ia pun berada dalam

kedudukan yang lebih hina daripada binatang'i7

Demikianlah sesungguhnya Allah telah mernberi kedudukan yang

tinggi kepada manusia, yaitu ilmu pengetahuan. Namun meski demikian ilmu

pengetahuan tidaklah denga begitu saja dapat di peroleh manusia' Untuk dapaf

menjadi orang yang berilmu pengetahuan tinggi, maka manusia <ii wajibkan

belajar dan kernudian mengamalkan ilmunya dengan mengajarkan kepada

kaumnyals. Firman Allah yang terdapatdalam surat At-Taubah 122

brS: J.JrÇf b{,ï*J üb f* ui Fyr*Irl} 'ü6"br"tJùr-itr;lt:

[r Y Y ::"y'l) i:r*ap*lJ@lr"*., lsl¡e9

Artinya

1? DRMuhammad Fadhil Al-Jarnali, Fitsafut Pendielikcwt datam Al-Qur'ctn, (Surabaya

tsina ilmu, i 986), hai.4.

" Ib¡d.,ha1.6.

Tirlak sep(ttutnya bagi orang-orang yang mulcrnin itu pergi

semuanya(ke medanþerang). Mengapa tidak pergi dari tiap-

tiap golongon riiantara ntereka beberapa orang untuk

*ò*p"urdotãm pengetahuan n'rcreka tentang agama da1 untuk

memberi peringatan kepada kaumnya apabila tnereka telaÍz
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kembali kepadanya supüya mereka itu dapat menjaga

dirinYale-

Dari ayat di atas bahwa menuntut ilmu bukanlah suatu perintah yng

dapat di tawar iagi. Dengankata lain, semua ofaf]rg mempunyai kewajiban

terhadap menuntut ilmu. Ayat di atas di terangkan bahwa kedudukannya lebih

tinggi daripada orang yang sahid dan mempertahankan agama Islam yang

demikian ini karena dengan ilmu, umat Islam dapat rnempertahankan

ãgamaîya.Ilmu adalah sarana untuk mengenai Tuhan ,mengetahui segala

macam benda dan kekuatan alam semesta mampu rnenjaganya dan

mempergunakannya untuk kesej ahteraan umat manusia'20

Adapun mengenai tujuan belajar menurut Al-Qur'an' menurut Dr'

Muhammad Fadhil Al-Jamaiy dalam bukunya "Filsafat Pendidikan daiam Ai-

Qur'an", merumuskan bahwa tujuan belajar ada4 yaitu

1. Mengenal manusia akan peranannya dianfata sesama makhluk dan

tanggtng¡awab pribadinya di dalam hidup ini'

Z. Mengenalkan manusia tentang interaksi sosial dan tanggungjawabnya

dalam kehiduPan masYarakat'

3. Mengenalkan manusia terhaciap alam ini dan mengajak mereka untuk

rnengetahui hikmah dicrptakannya, serta memberikan kemungkinan

kepada mereka untuk mengambii rnanfa¿t dari aiam itu'

4. N,{engenalkan manusia terhadap pencipta alam ini (Allah) dan

memerintahkan beribadah kepada-l{ya'

te Al -çt tr' ctn dan Íe ri emahnya, hal3}l -302

2t o¡t.Cit.hat.+2.
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Dan lebih lanjut menurut Muh.Fadhii bahwa tujuan di atas saiing

berkaitan, nafitun dapat di rnengerti bahwa 3 tujuan utama adalah

merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang terakhir yaitu ma'rifatullah

dan beribadah kepadaNYa. 
21

Bagaimanapun juga beiajar adalahhal yang sangalesensial bagi kita umat

Islarn. Dan untuk itu Al-Qur'an adalah sebaik-baiknya tuntunan bagi kita

dan juga sebaik-baiknya tempat persoalan bagi umat Islam. Oleh seba-b itu

dari Muh. Fadhil mengatakan bahwa Al-Qur'an adalahkitab filsafat dalam

pendidikan yang paling besar atau di jadikan rujukan daiam peneiitian

adalah Al-Qur'an. Sebagai rujukan yang lainnya adalah hadist gtihad para

ulama'

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masal ah maka penulis akan membatasi

yang menjadi pokok masalah yang berkenaan dengan Konsep Belajar dalam

Perspektif Pendidikan Islam (sebuah pendekatan Qur'ani). untuk memperoleh

kejelasan ini maka perlu di jeiaskan secara konseptuai tentang belajar

pendekatan Qur'ani sebagai perulnusan dalarn perspektif pendidikan Islam'

Dengan demikian, rumusan masalahnya acialah :

1. Bagaimana konsep belajar dalampendidikan Islam?

2. Bagaimana metode belajar daiam pendidikan Isiam ?

" Muh. Fadhil al-Jamaly, Op.Cit. hal.3
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Íì il l-con l¡'¿ltn!U. ¡arqù4¡r uuuql.

Hal-hal yang mencorcng poni/,rs.rn untuk memilih judul tersebut

-,t-I-h -glu4l4u t

1. Bahr,va di dalam diri manusia dituntut untuk mencaíi ilmu untuk bekal

padaC,kinYa sendiri.

2. Ði dalarn pendiCikan Islarn ilmu pengetahuan sangat berfungsi untuk

mencapai suatu intelcktuali+¿s pada diri manusia'

3. Belajar merupakan dasar utama bagi manusia untuk memperoleh suatu

pendidikan.

E" Tujuan dan K*egunaan Fenelitian

I T-"i'¡on¡. ! uJu4lr.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui suatu konsep belajar C,a1,are' perspektif

pendidikan Islam dan metode belajar da\are, pendidikan Islam (sebuah

Pendekatan Qur'ani ).

2. Kegumaam

Belajar bah"wasannya sobagai tiang utarnabagi ffianusia untuk inencaíi

s,JAt'J .//AV",aSan dan ilm,-l pengetahuan. Dengan beiajar man'Jsia dApat

borfikir dan monjadi rnuqaddirnah dalam pendidikan Islam dan dapat

-bermanfaat bagi dirinya sendiri.
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Ir. Telaah Fustaka

1. Skripsi saudara Khurnaidin berjudul Prinsip-prinsip Belajar menurut

Al-Qur"an, PAI, tahun 1996. Skripsi tersebut rnengungkaptrran tentang

belajar, mencakup aktivitas mental dan fisik dan berlangsung dalam

interaksi aktif dengan lingkungan untutri mencapai tujuan yaitu

perubahan tingkah laku dan perubahan itu bersifat relatifkonstan dan

rnembekas.

Adapun pengertian tÕntang belajar dengan berp¡ak apabila sÕseolang

dapat dikatakan beiajar apablla ia mampu memperoieh perubahan-

perubahan tingkah laku baru, sehingga ia dapat menyusun kerangka

berfikir baru, untuk mengkaji, memahami dan menganalisa fenomerra-

fenonrena y ang adakemudian mengambil I angkah-langkah tertentu'

Dalam Thesis 32 IAIN berjudul Konsepsi Dasar dalam Teori Belajar

Islami oleh Ahmad Asrori, 1992. Thesis tersebut menjelaskan bahwa

teori belajar Islami membatasi ruang lingkupnya pada teori beiajar

yang digali dari ajaran Islam yaitu, meliputi konsep tujuan yang

terbentuknya manusia taqwa (mutlaqin) dan yang menjadi sasaran

utama belajar adalah mewujudkan ilmuwan tafaqquh fiddin, antara lain

yang bertaqwa Khasafiyyah Ulul Absar, Utit Arnri <ian Uiul Al-bal¡.

Dalarn skripsi Anshorullah berjudul Belajar yang Menyenangkan

(Teiaah terhadap Konsep daiam "The Learning R-evoiution" karya

Gordon Drydcn dan Jeannette Vos) KI, 200i '

2

J
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Konsep ini yang ditawarkan dalam buku tersebut membahas tentang

langkah yang harus dilakukan dalam menuju revolusi belajar dengan

menciptakan masyarakat belajar, maka pendidikan tidak akan

tertinggal dengan revolusi dunia global. Konsep yang ditawarkan buku

ini yang membatasi tentang iangkah-langkah taktis menuju sesuatu

prose nelajar yang menyenangkan, sehingga belajar terkesan sangat

mudah dan.fun.

G. Kerangka Teoritik

Dalarn belajar tidak hanya dari mata pelajaran tetapt JÙga

penguas¿Ian,kebiasaan, persepsi, kesenangan, mirtat, penyesuaian sosial'

bermacam-macam ketrampilan dan cita 'citt2. Untuk itu dalam belqar

sumber pendidikan dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surat Al-Alaq yang

telah tertera diatas. Belajar disebut berhasil apabila anak - anak telah mampu

memperlihatkan ketrampilan jasmaniahnya walaupun tanpa didasari dengan

pengetahuan tentang arti hakekat atau tujuan dari ketrarnpilan tersebut.z3

Dengan tujuan yang jetas itu akan memperlancar di dalam proses kegitan

belajar sendiri.2a Karena tujuan merupakan pedoman yang rnemberikan arah

,2 Dr.temar Hamalik , psikalogi tlelajør dan llengøjar, (Bandung; Sinar Baru

Algensindo, 1990) hal.45

,t Muhibbin SVah. ,Psikok¡gi Pendidikan Sucttu Perdekatan Rsru (Bandung ; Rosda

Karya,t995), hal. 88.

,u H M Arifrn,llmu Pendidikan Islem,I'eori rJan Praklis, (Jakatra;Bumi aksara,1991),hal

222_.
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bagi setiap kegiatan yang dilakukattt. Selain itu dengan tujuan yang jelas

akan memudahkan bagi pendidik rnaupun peserta didik untuk memilih metode

yang tepat dan materi pelajarun yang relevan dengan tujuan yang

diinginkan.26

oleh karena itu menentukan tujuan yang jelas dan tegas merupakan hal

yang sangat penting dalam setiap kegiatan ,lebih-tebih kegiatan belajar yang

merupakan aktifitas paling vital dalam kehidupan, manusia selain hal itu Allah

juga telah menegaskan di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron '.197 yang

berbunyi .

[\ \\ : t\r^"J\ ];\J\u\"xe Uå}dr*^* . )l\b\ \þc;ålå U h-,

Artinya :Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-siø

Q.S.Ali-Imron : 3 : I 9 t)21

Dalam ayatlainjuga dijelaskan bahwa semua kegiatan itu rnempunyai

tujuan yangTertera dalam Surat Al-An'am .162 yangberbunyi :

t \ xy :**ÑD,1^H\ *,. r o,s j\þ 6wi$*;ii>l* ¡t,-þ

Artinya :Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku all ltqlitru
hanya untuk Allah, I'uhan sentesta alatn. (Q s. Al-An'am :162)."'

Dari kedua ayat tersebut di alam semesta ini mempunyai tujuan yang

jelas dan terarah. Dengan beriandaskan pada ayat Ai-Qur'an ituiah maka

25 Ramayulis ,Ilnnr Pendidikãn Islqm , (Jakarta ;Kalamqulia, 1994 ), hal '23

'u H.M Arifrn,op.Cl .222.

27 QS.Al-lmron (3) : 191.

28 lltid,haI .216.
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penuiis merasa periu merumuskan atau menentukan tujuan yang hendak

dicapai dengan kegiatan belajar. Namun sebelum sarnpai pada pembahasan

tujuan maka perlu kiranya diketahui tentang pengertian dari tujuan dari segi

bahasa ada istilah yang dapat menunjukkanartitujuan yaitu dalam bahasa ada

istilah maksud, sasaran dan tujuan itu sendiri. Sedangkan daiam bahasa

inggris yang dikenal Aimgol, obiek trLrcs, dan purpose dan dalam bahasct

arab dikenal ghayat, andat tfan maqasi&e.

Adapun jenis-jenis tujuan belajar sebagaimana tujuan pendidikan

mencakup tujuan tertinggi, tujuan umum, dan tujuan khusus'

a. Tujuan tortinggi adalah tujuan yang tidak diatasi oleh tujuan lain,

sekalipun bertingkat -tingkat di bawahnya tujuan lain yang kurang

dekat atau kurang umum dari padanya.

b. Tujuan umum adalah perubahan-perubahan yang dikehendaki yang

diusahakan untuk mencaPainYa.

c. Tujuan khusus adalah perubahan yang diinginkan yang bersifat

cabang alau bagian-bagian yang termasuk dibawah tiap-tiap tujuan

umum

Ë{" Metodologi Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, untuk lebih terarah dan rasional

diperiukan suatu rnetocie yang sesuai dengan objek yang dikaji karena metode

2e Dep.Pend.dan Kebud, Kamus Bessr Babastt Indonesia, (Iakarta :Balai Pustaka,

1990), hal 965.

Zg ûmar Muh ,{l-Taumy al-syaibany, Irølsaføir Pendidikøn Isiam,Hasan Galunggung

(Fent), (Jakatta: Eulan Bintang, 1979),hlm. 405-422

30
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merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai

hasil yang memuaskan (maksimal)31.

Metode memegang peranan penting dalam pembahasan, oleh karena

itu agar penelitian dalam skripsi ini dapat mencapai tujuan atau setidaknya

dapat memberi gambaran jeias mengenai topik pembahasan skripsi ini, maka

penentuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan dengan pendekatan

tafsif maudhui,peneiitian pustaka ( iibrary reseach ) yaitu suatu bentuk

penelitian yang surnber datanya di peroleh dari kepustakaan yang ada

hubunganya dengan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian

literer karena yang menjadi sumber penelitian adalah data-data dan

bahan-bahan tertuiis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang

dibahas.

2. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau literer dengan

menggunakan metode dokunentasi, maka sumber data diambii dari

buku-buku atau catafan-catatan data ini di bagi meryadi 2 yaitu .

a) Sumber Primer Yang berkaitan langsung dengan juciul eii atas,

Metodologi Fendidikan Al-Qur'an dan sunnah oleh Dr. Ali

Syawakh Ishaq As-Syu"aibi, Fiisafat Fendidikan isiam daiam Ai-

,t Anton Baker, Metodologo Filsafut (Jakarta .Ghalia Indonesia, 1986), hai. 10.
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Qur'an oleh Dr. Muhammad Fadhii Al- Jamaly, Sejarah dan

Pengantar ilmu Al-Qur'an oleh Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy'

b). Sumber Sekunder Yang tidak secara langsung berkaitan dengan

judul di atas, Sejarah Pendidikan Islarn oleh Drs. Busyairi Madjidi.

Cara BeTajar Siswa Aktif oleh Nana Sudjana, Iimu Pendidikan

Islam oleh Dr. ZakiyahDaradjat.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa dafa, penulis rnenggunakan analisa kualitatif

berupa diskriptif analitik, dengan cera meîgumpulkan, menyusun

data-data yang sudah dikumpulkan dan disusun, dianalisa sehingga

dapat ditarik suatu kesimpulan. Analisa data tersebut menggunakan

pola pikir. Yaitu :

a. Poia Pikir Induktif

Yaitu cara berplkir dengan berp¡ak pada pengertian-pengertian

atav fal<ta khusus yang diteliti yang kemudian hasilnya dapat

memecahkan masalah-masalah yang umum. Induktif digunakan

dalam perumusan pengertian dan kesimpulan.32

b.Pola Pikir Deduktif

Yaitu pola pikir yang menggunakan analisa yang berpijak pada

pengertian a1au faþJa umum kemudian diteliti yang hasilnya dapat

rnemecahkan masalah-masalah yang khusus'33

'2 S.rfris.to Hadi, MeÍocÌologi lLesearch. (Yogyakarta' 1989)hlm,i42

tt lb¡rl,hlm231
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I" SistematÍka Pembahasan

Untuk membantu dan mempermudah isi skripsi ini, berikut akan

dijelaskan sistematika pembahasannya. Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari

lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Formalitas

Skripsi ini diawali dengan halaman formalitas yang berisi tentang

halaman judul, halaman motto, halaman persembahan, halaman

nota dinas, hale'rnan pengesahan, halaman kata pengantat dan

halamandaftar isi

2. Bagianisi skriPsi

Bagian ini akan memuat beberapa hal yang terdiri dari :

Bab satu:Pendahuluan

Pendahuluan merupakan abstraksi dati isi skripsi yang akan

rnenguraikan penegasan istilah, Latat belakang, judul, Tujuan dan

kegunaan penelitian, Tola¿h pustaka, Kerangka teoritik, Metode

penelitian dan Sistematika pembahasan

Bab Dua : Pandangan Pendidikan Islam tontang lhnu pengetahuan

yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian, lnacarn-fftacatn ilmu,

pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia.

Bab Tiga : Analisis Konsop Belajar Dalam Pendidikan Islam yang

terdiri dari sub bab yaitu pongcfcian belajar, dasar dan lujuan

belajar, materi tcntang belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan belajar.





BAB [V

PENUTUP

,4.. KESTMPULAN

1. Konsep belajar dalam pendidikan Islam adalah suatu proses atau hasil

belajar selalu intern dengan ke Islaman yaitu ke Islaman yang rnelandasi

aktifitas belajar, manisfestasi perubahaî yang terjadi serta menjiwai

aktifitas. Keseluruhan proses belajar berpegang pada prinsip-prinsip Al-

Qur'an dan Sunnah. Surat Ali 'Imron menyatakan bahwa Allah memulai

penyaksian dengan diri-Nya, kemudian dengan malalkat dan dengan ahli

ilmu. Hal ini merupakantanda penghormatan, pengutama n,peîgagungan

(kepada orang yang berilmu).

Dalam pandangan Islam ilmu adalah suatu hal yang tergolong suci dan

sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim,

sedangkan para ulama dan sarjana mempunyai kedudukan langsung

sesudah kedudukan para Nabi. Yang terdapat dalam surat al-Mujadalah

(sB): 11.

I r \ : il:\ål ] *Ç!e ¡U\çr\ ó,ilb Ñ U,' ¿ùll 4rr I 
Lrl.

Artinya ....nanti Allah akan menp;angkat kamu orang-orang yüng

beriman dan orang-orang berilmu heberapa tingkatan... ...

2. l'¡letode belajar dalam pendidikan Islam adalah metode belajar yang

merupakan suatu jalan atau cara yang harus dilalui dalam interaksi aktif

dengan lingkungan, untuk meneapai tujuan tertentu. Menurut Muhammad

Usmant metode belajar berdasarkan ayat Al-Qur'an yang meneakup

peniruan, metodc pongalaman praktis atau mctode trial and error dan

metode berfikir serta pembulçtian intelektual. Dalarn metode bclajar

menurut Abuddin Nah yang dijadikan standat dalam scbuah proscs belajar

91
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dari pandangan Al-Qur'an dalam pendidikan dapat dibagi menjadi 6

bagian yaitu :

1. Metode Teladan

[\\:-rÞ!lJ

2. Metode Kisah-Kisah

U:f¡ r l¡¡i rt b 4r' I Þ4 ; f"f r.äå ä !,*i ¿ r Jr-,.,.,l é ¡ fr¡

k, f<" U.¡ UJ d/ $ \! :J *-, ¿r rJ b f-^ 
fr, 

J ¿';;-,^>ry.'i $ -:-, fr;

,r*r+t 'çååJb;3\;J\ &, [^* \*y é tøOl ,.r¡¡ *r i¡¡r*

t,,,l 
"r 

*o I ¿. c"ll cJt iUy cf.r ¡-p;T ^si ¡*,¡l Je T t,,x*y oh \ þi

[r: &*^*lD4r,J\c$l", t.iid,\Jb f'l;cf*rr U,,

3. Metode Nasihat

4. Metode Pembiasaan

,Jr r*t *,Ñ $ *;, s-, cJ*: $+t "úJ 14 Jb: fx." JË

[\Y:,*ebeïr)ú¡l4J,

,r\i *, * ¿ J 
J U,"^* b;rp r$* a*, ;y iÅ3 .* U"V U ok;¡ T ol ;r,

[rv:J*Jl) år-Á

5. Metode Hukuman dan Ganjaran
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fuJ*1-eif*lLt J,Àå,r! J"rrfro dl¡e.t "'+rrtirdr #l;."I1J,

" Ur* ót,-P ¡4; ufUr; ¿b\u* Þl 4rrl $; tr-U ;Þ

Ir r:rjûl)

6. Metode Diskusi

I f t : -r_¡KJ ¡ ¡^[a t 1 \ H, \ "\*+. U, J# I $;_e \ 
d, il U3 r-,,* ^'o i,þ ]

Uraian di atas telah menunjukkan bahwa konsep belajar dalam

pendidikan Islam telah merniliki beberapa keunggulanatau bahkan sesuatu

yang ada dalam pendidikan. Latar belakang berupa terciptanya situasi dan

kondisi yang baik yang selanjutnya akan memunculkan pikiran baru bagi

anak didik untuk mengenyam pendidikan, sehingga mampu

memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam proses belajar.

Belajar merupakan kunci utama bagi individu, dan belajar mampu

memaksimalkan hasil yang akan diperoleh dalam proses belajar. Didalarn

konsep belajar harus dibarengi dengan metode mengajar dari seorang

pendidik.
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B. SARAN-SA.RAN

Dari beberapa persoalan dalam konsep belajar dari pendidikan Islam

yaitu dalam belajar merupakan perubahan tingkah laku anak untuk mencapai

tujuan belajar dengan jelas. Belajar dalam pendidikan lslam berdasarkan

dalarn Al-Qur'an untuk mengetahui hasil perubahan-perubahan pengetahuan

dengan rneningkatkan kemampuan akal dalam segi pendidikan Islarn. Antara

konsep materi tujuan dan pendidikan Islam diharapkan antar ketiganya

rnenjadi bahan perekat yang tidak dapaf lepas dalam kajian antara anak didik

dengan pendidik yang diterapkan dalam proses pendidikan.

C. PEnIUTIIP

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa

memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis sehingga dapat

nrenyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha mencurahkan

kemampuan baik fikiran, tefiaga dan waktu demi kesempurnaan skripsi ini.

Namun, kemampuan dan keterbatasan penulis tentunya masih banyak

kekurangan dan kejanggalan yang terdapat dalam penyusunan bahasa, tata

tulisannya dan uraian dalam pembahasan.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantisasa melimpahkan rahmat taufiq

serta hidayah-Nya kcpada kita scmua. Harapan penulis, scmuga skripsi ini

dapar bermanfaat bagi Agama. Masyarakat, nusa dan bangsa.



Daftar Fustaka

Abu Tauh id, Beberopa Aspek Pendidikan Islam, Yogyakarta, sekretaris Ketua

fak. TarbiYah,IAlN SUKA, I 99 0'

Achmadi, Islam sebagai Paradigma Ilmu Pentlidikan, Yogyakarta, Aditya Media'

1992.

Al-Ghozali, Ihya' Ulumiddin Juz I, tt'

A t - Qur' a n d a n T e ri e m ahny a, J akarta, D epag, 197 I'

Al-Toumy, omar Muhammad, Al-syaibany, Falsafah Pendidikan Islam' Hasan

Langgul ung(pent),J akarta, B ulan B intang' 1 9 7 9'

An-Nahlawi, Abduryahman, Pend¡d¡kan Islam d¡ llumah dan Masyrtrakat'

Shibabbudin(pent), Jakarta, Gema Insani Press' 1995'

An-Nahlawi, Abdurrahman, Prinsip-Prinsip dan Metodologi Pendidiknn Islom'

Bandung,DiPonegoro, 1 989'

Arifin H.M., Fitsafat Pendidikan Islant,Jakarta,Bumi Aksara' 1994'

Arifin H.M., Ilnru Pendidiknn Islam 'I'eori tÌan Praktis, Jakarta, Bumi Aksara'

lc)91.

Ash-shiddiqy, M.Hasbi, sejarah dan Pengantar llmu At-Q'ur'on, Jakarta,Bulan

Bintang,1990.

As-Shohih subhi, Membahas llmu Al-Qur'an, Jakarta,Pustaka Al-Firdaus, 1965'

Atmosudirjo, Prayudi , Administrasi dan Managemen (Jmum, Jakarla, Ghalia

Indonesia, 1982.

Bakry, Noor, M,S, Logika \traktis Ragian Penalaran Kategori, Yogyakarta,

LibertY,1986'

Banker, Anton, Metodologi I;ilsafat,Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Darajat, zakiy ah, I I mu P encl i d i kan I s I am, Jakarta, Burn i Aksara, 1 992.

Dekdikbud , Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta, Balai Pustaka, 1990'

Depclikbud, Kamus Unrum Rahasa lndonesia,Jakarta, Balai Pustaka, 1989'



Fadhil Al-Jamaly, Dr. Muhammad, Filsafat Pendidikan dalam Al-Qur'an,
Surabaya, Bina IImu, 1986.

Ghulsyani Mahdi, Þilsa/at Sains Menurut Al-Qur'an, Agus Affendi(pent),
Bandung, Al-Mizan, 1993.

I{. Rais Lathief, dan H.A. Razak, Tarjamah Hadist Shohih Muslim jilid III,
Jakarta,Pustaka, Al-Husnq I 983.

Hadi Sutrisno, Metodologi Reseach,Yogyakarta, Andi Offsct, 1989

Hamalik, Oemar, Psikologi Belajar dan Mengajar, Bandung , Sinar Baru
Algensindo , 1990.

I{asan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, Jakarta, Pustaka Al-Husna,
1988.

Hasan Sulaiman, Fatiyah, Konsep Pend¡d¡kan Al-Ghozøli, Jakatta, P3M,tt.

Inu Kencana Syaf i, AI-Qur'an Sumher Segalo Disiplin IImu, Jakarta, Gema
Insani Press, 1993.

Ishaq AS-Syua'bi, Ali Syawakh, Metodologi Pendidikan Al-Qur'an dün Sunnah,
J akarfa, Pustaka Al -Kautsar, tt,

Madjidi, Busyairi, Sejarah Pendidikcn Islam, Yogyakarta, Sumbangsih Ofset,
1994.

Marimba, Ahmad D. I'engantar I;ilsaÍitt Pendidikan Islam, Bandung, Al-Ma'arif,
I 989.

Najati M. Ustman, Al-Qur'an dan llmu,liwa, Llandung, Balai Pustaka1985.

Purwanto Ngalirn, P s ikologi I' endid ikqn, Bandung, Remaja Karya, 1987 .

Ramayulis,Ilmu Pend¡d¡kan Islam, Jakarta, Kalam Mulia, 1994.

Sabiq,Sayyid, Unsur-LInsur Dinumika Dalutn Islatn alih bahasa Haryono S Yusuf,
Jakarta, lntermasa, l9Bl.

Shihab, N{.Quraish, Wewasan Al-Qur'an 'l'afsir Maudhui Atas Berbagai
Persoalan [Jmat, Bandung, Al-T:vLizan" 1996.



Sholih Abdullah, Abdunahman, Landasan dan'l'ujuan Pendidikan Menurut Al'
Qur'an dan Implementasinya, Alih bahasa Muttamam, Bandung,

Diponegoro, 1991.

Sholih Abdullah, Abdurrahman, T'eori Pend¡d¡kan Berdasarkan Al-Qur'an,

J akarta, Rineka CiPta, 1990.

Slameto, Belajar dan Faktor-l1.akror Mempengaruhinya, Jakarta, Rineka Cipta,

1995.

Sudjana Nana, Cara Belaiar Siswa Akti/, Bandung, Sinar Baru, 1989.

Sumadi Suryabrata, Psikologi Pend¡d¡kan, Jakarûa,Raja Grasindo Persada, 2001.

Surakhmad Winarno, Pengantar Interaksi Meng,aiar Belaiar dan T'eknik

Metoclologi I'engaiaran, Bandung, Tarsito, 1990 dan Sardiman

AM, Interaksi dan MoÍivasi Belaiar Mengaiar, Jakarta, Rajawati

Pres, 1992.

Syah Muhibbin, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Buru, Bandung, Rosda

Karya,1991.

Thoha, M.A dan H.M Chabib F. Syukur. NC Priyono,S.P d, Reþrmas¡ Ì;¡lsafat

Pencl¡rJ¡kfln Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,beke{a sama

dengan Fak. Tarbiyah IAIN Wali Songo,Semarang,1996'

Widodo Supriyono, dan H. Abu Ahrradi, I'sikolog,i Belaiar, Iakatta, Rineka

CiPta,1990.

Winkel W. S., P s iko I ogi P enga¡ aran, J akarta, Gasindo, 1 99 I .

Zein Muhammad, Asas dan Pengembattgan Kurikulum, Yogyakarta, Sumbangsih

OfÏset, 1985.




