
PENDIDIKAN ISLAM

DI SUSUNOLEH:
1. UTAMI NURJANNAH
2. SAGITA FITRIANI
3. ERI ISNAINI
4. RAHMADARDIANSYAH



FoUnDaTiOn.,

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu
yang menciptakan. Dia telah

menciptakan manusia dari segumpal
darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Mahapemurah. Yang mengajar (manusia) 

dengan perentaraan kalam. Dia
mengajar kepada manusia apa yang 
tidak diketahuinya (Al ‘Alaq 1-5)



Barang siapa yang ingin mendapatkan
dunia, haruslah dengan ilmu. Barang
siapa ingin mendapatkan akherat, 
haruslah dengan ilmu. Dan barang

siapa yang ingin mendapatkan keduanya
haruslah dengan ilmu.

(UMAR IBNU ABDUL AZIZ)



Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam

 Pendidikan adalah usaha sadar yang terus menerus untuk

mewujudkan manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan

anggun dalam sikap moralnya.

 Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan

mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya insani yang

ada padanya, menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan

Kamil) sesuai dengan norma Islam (Achmadi, 1992: 19)

 Pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan Agama Islam yakni

upaya pendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-

nilainya, agar menjadi jiwa, motivasibahkan dapat dikatakan

way of life seseorang.



 Dari first word conference on Moslem education 

in Meccah tahun 1997 dapat diketahui mengenai

prinsip-prinsip pendidikan islam:

- ta’limiyah, tarbiyah, dan ta’dibiyah.

- keserasian dan keseimbangan

pertumbuhan pribadi yang utuh.

- motivasi keimanan.

- bersumber dari Al-Quran dan sunah. 



Fungsi pendidikan
 Fungsi Mikro pendidikan Islam adalah

memelihara dan mengembangkan fitrah dan
sumberdaya insani yang ada pada subjek didik
menuju manusia seutuhnya sesuai norma Islam.

 Fungsi Makro dari pendidikan Islam dapat
ditinjau dari fenomena yang muncul dalam
perkembangan peradaban manusia, dengan asumsi
bahwa peradaban manusia senantiasa tumbuh dan
berkembang melalui pendidikan.



Fungsi pendidikan risalah nabi muhammad

Berdasarkan QS. Al-Baqarah, 2: 151 dapat ditarik
kesimpulan mengenai fungsi pendidikan Islam, yaitu:

1. mengembangkan wawasan yang tepat mengenai
jati diri manusia, alam sekitar dan kebesaran Illahi.

2. menyucikan fitrah manusia dari syirik dan berbagai
sikap hidup yang dapat mengkontaminasi fitrah hidup
kemanusiaannya

3. mengembangkan ilmu pengetahuan untuk
memajukan peradaban manusia.



Fungsi pendidikan konsep dari
barat

 Memelihara dan mengembangkan warisan

kebudayaan.

 Sebagai alat transforasi kebudayaan.

 Sebagai alat mengembangkan individu

(Taba:1982)



Tantangan pendidikan islam

 Globalisasi yang tidak dapat dihindari.

 Anggapan tertutupnya pintu ijtihad.

Pembaharuan pendidikan islam:

- Keterampilan memanage waktu.

- Kesadaran dan kesabaran

- Ikhtiar, doa, dan tawakal



IQ, EQ, dan SQ
Muhammad Zuhri (1993) memberikan definisi bahwa IQ

adalah kecerdasan manusia yang terutama digunakakan

manusia untuk berhubungan dengan dan mengelola alam.

IQ setiap orang dipengaruhi oleh materi otaknya, yang

ditentukan oleh faktor genetika. Sedangkan EQ adalah

kecerdasan manusia yang, terutama, digunakan manusia

untuk berhubungan dan bekerjasama dengan manusia

lain. SQ adalah kecerdasan manusia yang digunakan

untuk berhubungan dengan Tuhannya. Ketiga kecerdasan

itu mestinya berjalan beriringan untuk bekerjasama

sehingga menjadi manusia yang paripurna (insan kamil)



See You Next Time.,

Dunia memang tak selebar daun kelor.,

Akal dan pikiranku pun tak selamanya kotor.,

Membuka mata hati demi sebuah cita-cita.,

Melangkah pasti… pena dan tinta berbicara.,

Jalan sedikit tersungkur terjungkir terbalik.,

Melangkah menuju titik lakukan yang terbaik.,

Ku ketatkan tekad dan niat agar melesat.,

Seperti rudal squad mimpi ku kan kudapat…




