
Pendahuluan                                                                                                                                     1 

Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Kita patut bersyukur dan bangga dengan maraknya aktivitas keagamaan 

akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia. Kajian-kajian 

keagamaan, khususnya kajian keislaman, muncul di mana-mana seiring dengan 

kesadaran masyarakat kita akan pentingnya pendidikan agama. Pendidikan dan 

pembelajaran agama melibatkan semua kelompok umur, mulai dari kalangan 

anak-anak hingga dewsa, bahkan yang sudah berusia lanjut. Taman Pendidikan 

Al-Quran (TPA/TPQ) tumbuh bak jamur di musin hujan. Begitu juga, aktivitas 

majlis taklim (lembaga pendidikan agama Islam) di kota-kota besar – di berbagai 

instansi baik pemerintah maupun swasta – semakin marak dengan melibatkan 

berbagai kalangan di masyarakat, terutama para pegawai di kantornya masing-

masing. 

 
A. Lembaga Pendidikan Agama Islam di Indonesia 

Hingga sekarang lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan 

lembaga yang luar biasa besarnya baik lembaga pendidikan formal maupun 

nonformal, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah-sekolah persiapan yang dikenal dengan 

pendidikan anak usia dini  atau PAUD (TK/RA) yang didirikan oleh lembaga-

lembaga atau organisasi-organisasi Islam dapat disaksikan hampir di seluruh 

pelosok nusantara. Begitu juga sekolah dasar Islam, semisal SD Muhammadiyah 

dan SD Islam Terpadu (SDIT), didirikan di semua pelosok baik di desa maupun di 

kota dan menampung jutaan peserta didik. Sekolah menengah (SMP dan 

SMA/SMK) Islam juga tumbuh di mana-mana seiring dan sejalan dengan 

keberadaan SMP dan SMA/SMK pada umumnya. Perguruan tinggi Islam juga 

didirikan hampir di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Belum lagi lembaga-

lembaga pendidikan nonformal semisal pesantren yang juga masih terus eksis di 

beberapa kota yang menampung ribuan santri yang dengan semangat tinggi 

mengkaji ilmu-ilmu keislaman dasar.  
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Fenomena seperti di atas menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi dari 

masyarakat dan para penyelenggara negara kita akan pentingnya pendidikan 

agama untuk membina bangsa dalam mengisi berbagai aktivitas yang ada di 

tengah-tengah masyarakat. Namun, ironisnya fenomena yang membanggakan itu 

tidak diikuti oleh kondisi dan kenyataan yang menggembirakan. Di balik 

kesemarakan pendidikan agama seperti itu ternyata hampir tertutup dengan 

semakin tingginya dekadensi moral sebagian masyarakat kita mulai dari rakyat 

jelata sampai para elite bangsa. Tindak kriminalitas semakin hari semakin 

bertambah di tengah-tengah masyarakat, mulai dari mabuk-mabukan, pencurian, 

perampokan, perzinaan, penipuan, korupsi, sampai pemerkosaan dan pembunuhan 

serta konflik antar etnis dan antar umat beragama. Sangat ironis memang, satu sisi 

lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dengan berbagai aktivitasnya tumbuh di 

mana-mana, tetapi di sisi lain tindak pidana di tengah-tengah masyarakat semakin 

bertambah. Setiap hari bisa disaksikan lewat layar kaca berita-berita tentang 

korupsi para pejabat, kenakalan remaja usia sekolah, pembunuhan, kasus narkoba, 

dan yang semisalnya, begitu juga yang diberitakan di surat kabar. Lalu, apa atau 

siapa yang salah dalam hal ini? Apakah situasi dan kondisi negara ini sudah 

demikian tidak kondusif lagi dalam membawa bangsanya, ataukah mereka yang 

berbuat tindak pidana itu tidak terlibat dalam pendidikan agama yang 

diselenggarakan lembaga-lembaga pendidikan seperti di atas, ataukah pendidikan 

agama yang diterima itu sebatas pendidikan normatif saja yang tidak memberikan 

efek nyata (aplikatif) dalam kehidupan sehari-hari, ataukah karena faktor-faktor 

yang lain 

 
B. Berbagai Aspek Kajian Keislaman 

Islam merupakan suatu agama yang ajaran-ajarannya bersumber dari 

wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw. 

sebagai Rasul-Nya. Dalam buku Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (1985), 

Harun Nasution menguraikan dengan panjang lebar berbagai segi dan ilmu yang 

menjadi cakupan atau pembahasan Islam. Berbagai aspek atau segi ini terangkum 

dari konsep-konsep yang ada dalam dua sumber aslinya, yaitu al-Quran dan 
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Sunnah (hadis). Dari kedua sumber pokok ini para pemikir Islam berhasil 

mengambil berbagai ajaran atau konsep dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 

Konsep yang terpenting dalam Islam adalah tauhid, yaitu ajaran yang menjadi 

dasar dari segala dasar dalam Islam, yakni pengakuan tentang adanya satu Tuhan, 

yaitu Allah Swt. (Nasution, 1985: 30). Konsep-konsep lain yang terkandung 

dalam Islam adalah konsep hukum, konsep moral, konsep politik, konsep sejarah, 

konsep filsafat, dan lain sebagainya. Uraian yang senada juga bisa dibaca dalam 

karya-karya penulis-penulis lain seperti Isma’il Raji Al-Faruqi, Abu al-A’la al-

Maududi, Daud Rasyid, Quraish Shihab, Dawam Raharjo, dan masih banyak 

penulis lainnya. 

Atas dasar hal di atas, Islam berlainan dengan yang diketahui kalangan 

umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai 

aspek. Aspek-aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah 

sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lagi aspek lainnya yang berhasil 

diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan dengan bidang keilmuan 

mereka masing-masing. Berbagai kajian tentang Islam dalam berbagai aspek atau 

disiplin ilmu sudah tertuang dalam buku-buku keislaman, terutama yang dibuat 

oleh Departemen Agama (sekarang: Kementrian Agama), misalnya Islam untuk 

Disiplin Ilmu (IDI). Di antara buku-buku IDI tersebut adalah IDI Hukum, IDI 

Sejarah, IDI Sosiologi, IDI Antropologi, IDI Ilmu Pengetahuan Alam, IDI 

Biologi, IDI Kedokteran dan Kesehatan, IDI Filsafat, IDI Pendidikan, dan 

sebagainya. 

Atas dasar hal di atas, Islam berlainan dengan yang diketahui kalangan 

umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai 

aspek. Aspek-aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah 

sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lagi aspek lainnya yang berhasil 

diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan dengan bidang keilmuan 

mereka masing-masing. Berbagai kajian tentang Islam dalam berbagai aspek atau 

disiplin ilmu sudah tertuang dalam buku-buku keislaman, terutama yang dibuat 

oleh Departemen Agama (sekarang: Kementrian Agama), misalnya Islam untuk 

Disiplin Ilmu (IDI). Di antara buku-buku IDI tersebut adalah IDI Hukum, IDI 



4                                                                                                                                   Pendahuluan 

Sejarah, IDI Sosiologi, IDI Antropologi, IDI Ilmu Pengetahuan Alam, IDI 

Biologi, IDI Kedokteran dan Kesehatan, IDI Filsafat, IDI Pendidikan, dan 

sebagainya. 

 

C. Esensi dan Tujuan Pendidikan Islam 

Islam berbicara panjang lebar tentang pendidikan. Inti pendidikan Islam 

menurut M. Athiyah al-Abrasyi adalah budi pekerti. Jadi, pendidikan budi pekerti 

dan akhlak adalah jiwa pendidikan dalam Islam. Mencapai akhlak yang karimah 

(mulia) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan Islam. Meskipun demikian, 

pendidikan Islam tetap memperhatikan pendidikan jasmani, akal, ilmu, ataupun 

segi-segi praktis lainnya. Peserta didik tidak hanya membutuhkan kekuatan dalam 

hal jasmani, akal, dan ilmu, tetapi mereka juga membutuhkan pendidikan budi 

pekerti, perasaan, kemauan, cita rasa, dan kepribadian (Al-Abrasyi, 1987: 1). 

Sejalan dengan konsep ini maka semua mata pelajaran atau mata kuliah yang 

diajarkan kepada peserta didik haruslah mengandung muatan pelajaran akhlak dan 

setiap guru atau dosen haruslah memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta 

didiknya. 

Sejalan dengan pendapat al-Abrasyi di atas, Harun Nasution (1995: 289) 

menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam konsep Islam tidak hanya mengisi 

peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ketrampilannya, 

tetapi juga mengembangkan aspek moral dan agamanya. Konsep ini sejalan 

dengan konsep manusia yang tersusun dari tubuh, akal, dan hati nurani yang kita 

yakini bersama. Jadi, konsep pendidikan seperti ini menghendaki bukan hanya 

pengintegrasian nilai-nilai kebudayaan nasional, tetapi juga pengintegrasian 

ajaran-ajaran agama ke dalam pendidikan. 

Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, akan tetapi 

yang dimaksud adalah ilmu yang amaliyah. Artinya, seorang yang memperoleh 

suatu ilmu akan dianggap berarti apabila ia mau mengamalkan ilmunya. Pepatah 

Arab mengatakan, “Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak 

berbuah”. Pepatah ini menggambarkan bahwa suatu ilmu yang diperoleh 

seseorang tidak banyak memberi manfaat apabila tidak diamalkan atau tidak 
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dipraktekkan dalam kehidupannya. Berkaitan dengan hal ini al-Ghazali (dalam al-

Abrasyi, 1987: 46) mengatakan, “Manusia seluruhnya akan hancur, kecuali orang-

orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan hancur, kecuali orang-orang 

yang beramal. Semua orang yang beramal pun akan hancur, kecuali orang-orang 

yang ikhlas dan jujur”. 

Dengan pernyataan tersebut, al-Ghazali menghendaki supaya setiap orang 

Islam mau belajar (menuntut ilmu), kemudian beramal dan bekerja dengan 

ilmunya, dan selanjutnya ikhlas dan jujur pula dalam perbuatannya. Lebih dari itu, 

semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah apabila tidak dilandasi iman yang 

benar kepada Allah atau tauhid, karena menurut konsep Islam semua ilmu dan 

amal harus selalu dilandasi oleh iman atau tauhid terhadap Allah. Oleh karena itu, 

dalam al-Quran ditegaskan bahwa Allah akan memberikan penghargaan dan akan 

mengangkat derajat orang yang berilmu pengetahuan yang dilandasi oleh 

keimanan yang benar kepada Allah. Allah Swt. berfirman: 

وا اْلِعْلـَم َدَرَجـاٍت الـِذيَن َءاَمنُـوا ِمـْنُكْم َوالـِذيَن أُوتُـ وا فَاْنُشُزوا يـَْرَفِع اهللاُ َوِإَذا ِقيَل اْنُشزُ 
 )١١: اادلة( َن َخِبريٌ ِمبَا تـَْعَمُلوْ  َواهللاُ 

 
Artinya: “Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Mujadilah (58): 11). 

Sementara itu Ismail Raji al-Faruqi, seorang pakar Muslim pencetus 

gagasan Islamisasi ilmu, menulis dalam salah satu bukunya Tauhid (1988: 16), 

bahwa esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri, dan esensi Islam adalah 

tauhid atau pengesaan Tuhan, tindakan yang menegaskan Allah sebagai Yang 

Esa, Pencipta Yang Mutlak dan Transenden, dan Penguasa segala yang ada. Bagi 

kaum Muslimin, tidak dapat diragukan lagi, bahwa Islam, kebudayaan Islam, dan 

peradaban Islam memiliki esensi pengetahuan, yaitu tauhid (lihat QS. al-Dzariyat 

(51): 56; QS. al-Nahl (16): 36; QS. al-Isra’ (17): 23; QS. al-Nisa’ (4): 36; dan QS. 

al-An’am (6): 151). Dengan demikian, ada tiga komponen penting yang harus 
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diperhatikan di dalam mengelola pendidikan, yaitu ilmu itu sendiri, kemudian 

pengamalan ilmu tersebut, dan tauhid yang menjadi dasar utamanya. Kalau ketiga 

komponen ini tidak dipahami dan tidak diberikan secara integral,maka akan sulit 

tercapai tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan di atas. 

Pendidikan Agama di lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan 

tinggi merupakan bagian integral dari pelaksanaan pendidikan yang 

diselenggarakan di lembaga pendidikan formal dan sekaligus menjadi bagian dari 

pendidikan nasional. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa 

pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur 

dengan undang-undang. Hampir setengah abad setelah itu keluarlah Undang-

Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 

1989 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003.  

Pada pasal 4 Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ditegaskan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada pasal 3 Undang-

undang No. 20 tahun 2003 dipertegas lagi bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan 

pendidikan nasional adalah 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.  

Sebagai bagian dari pendidikan nasional, Pendidikan Agama mempunyai 

peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 2 ayat (1) secara tegas 

menyatakan bahwa Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia 
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dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat 

beragama.  

Melihat demikian pentingnya Pendidikan Agama di sekolah dan perguruan 

tinggi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, 

maka Pendidikan Agama, khususnya Pendidikan Agama Islam, memainkan peran 

dan tanggung jawab yang sangat besar dalam ikut serta mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, terutama untuk mempersiapkan peserta didik dalam 

memahami ajaran-ajaran agama dan berbagai ilmu yang dipelajari serta 

melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama hendaknya 

lebih ditekankan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki budi pekerti 

atau akhlak yang mulia (al-akhlaq al-karimah), yang ditunjang dengan 

penguasaan ilmu dengan baik kemudian mampu mengamalkan ilmunya dengan 

tetap dilandasi oleh iman yang benar (tauhid). Dengan kriteria seperti ini, 

diharapkan Pendidikan Agama mampu mengangkat derajat para peserta didik 

sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. 

Untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Agama di atas, bukanlah hal yang 

mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari materinya, pengelolaan 

atau manajemennya, metodologinya, sarana dan prasarananya, hingga guru/dosen 

dan peserta didiknya. Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata kuliah 

Pendidikan Agama sudah diupayakan agar bisa mengikuti perkembangan dan 

tuntutan zaman sehingga mampu mengemban fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional seperti yang ditegaskan di atas. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan, 

perlu dirancang suatu pendidikan yang mampu menghasilkan out put yang 

memiliki kecerdasan baik fikir maupun dzikir, juga manusia yang siap pakai. 

Berkaitan dengan hal ini, Fuad Amsari, salah seorang anggota dewan pakar ICMI 

pusat, menawarkan konsep Pendidikan Agama Islam melalui dua diterminan 

pokok, yaitu (1) substansi atau isi ajaran Islam dan (2) problema sosial yang 

dihadapi oleh umat agar mampu menjawab tantangan sosial di masyaraktnya. 

Menurutnya, Islam harus dipahami secara utuh untuk diteruskan dan diajarkan 

pada generasi selanjutnya. Keutuhan isi ajaran Islam harus dilihat dari lima aspek 
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kehidupan manusia, yakni aspek aqidah, bahwa hanya prinsip Islam saja yang bisa 

membawa manusia pada keberhasilan hidup di dunia di akhirat; (2) aspek lingkup 

substansi ajaran Islam, yang meliputi ajaran tentang cara hidup sebagai pribadi, 

sebagai keluarga, dan sebagai tatanan sosial; (3) aspek pemanfaatan sumber acuan 

untuk menggali substansi Islam secara lengkap (kaffah), yang meliputi al-Quran, 

Sunnah Nabi, Kitab Ulama Salaf, IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan 

Seni), dan produk musyawarah yang mengikat; (4) aspek penguasaan ajaran 

Islam, yang meliputi pemahaman kognitif, afektif, dan psikomotor dalam 

mengaplikasikan Islam; dan (5) aspek perjuangan menegakkan kebaikan dan 

menangkal kemungkaran sebagai bentuk bukti kedalaman keyakinan akan 

kebenaran Islam (Fuad Amsari, 1995). 

Amsari menambakan bahwa keyakinan aqidah Islam tidak boleh berhenti 

pada upaya membuat seseorang ber-KTP Islam. Pemahaman tentang ajaran Islam 

dalam hidup di dunia tidak boleh berhenti pada tuntunan tentang rukun Islam yang 

lima (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji), atau bahkan tidak cukup hanya 

sebatas berakhlak yang baik, tetapi juga harus memahami dan menerapkan ajaran 

Allah Swt. tentang bagaimana mengatur masyarakat, bangsa, dan negara. 

Ditambahkan pula, bahwa Islam tidak boleh dikenali sebagai ilmu saja dan 

berhenti pada tingkatan kognitif, tidak dilanjutkan sebagai sumber inspirasi 

kegiatan nyata dan dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ajaran 

Islam juga tidak boleh berhenti untuk dimiliki sendiri, tetapi juga harus 

disebarluaskan ke sekitarnya dalam proses perjuangan menegakkan kebenaran, 

amar ma’ruf nahi munkar, dan mempromosikan tuntunan Allah Swt. pada orang 

lain yang masih belum sadar akan kekurangannya (Amsari, 1995). Inilah tuntutan 

al-Quran yang mengharuskan umat Islam menjadi penganut Islam yang total atau 

kaffah. Allah Swt. berfirman: 

ـْلِم َكافـًة َوَال تـَتِبُعـوا ُخطُـَواِت الشـْيطَاِن ِإنـُه َلُكـْم  ِذيَن َءاَمنُـوا اْدُخلُـوا ِيف السَها اليَاأَيـ
 )٢٠٨: البقرة( َعُدو ُمِبنيٌ 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya 

syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah (2): 208). 

 

D. Penutup 

Itulah gambaran umum tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk 

mengaktualisasikan ajaran Islam di kalangan umat Islam dalam kehidupan mereka 

sehari-hari, atau yang menurut istilah Quraish Shihab dan Syafi’i Ma’arif 

“Membumikan” Islam. Reaktualisasi ajaran Islam sangatlah penting dalam rangka 

membangun kerangka pikir dan perilaku umat Islam di tengah-tengah masyarakat. 

Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam sangat diharapkan dapat menambah 

kualitas mutu manusia Indonesia yang menguasai IPTEKS dengan memberikan 

jiwa dan nilai-nilai religius kepadanya, sehingga dapat saling isi-mengisi sejalan 

dengan kemajuan IPTEKS. Di lain pihak, pengembangan IPTEKS di Indonesia 

harus selalu diupayakan agar tetap dijiwai oleh nilai-nilai agama, atau minimal 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian Pendidikan Agama 

harus dapat menserasikan kehidupan lahiriah dan kematangan rohaniah serta 

keluasan jangkauan akal dan ketinggian moral yang pada akhirnya akan dapat 

dicapai kebahagiaan seperti yang diidam-idamkan, yakni masyarkat dan negara 

yang adil dan makmur yang diridoi Tuhan. Hal ini digambarkan oleh Allah Swt. 

dengan firman-Nya: 

 َغُفورٌ بـَْلَدٌة طَي ١٥: سبأ( َبٌة َوَرب( 

Artinya: ”(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan 

Yang Maha Pengampun.” (QS. Saba’ (34): 15). 

Selanjutnya Pendidikan Agama harus mampu merespons semua 

permasalahan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan 

yang muncul memang sangat kompleks, meliputi berbagai aspek kehidupan 

manusia, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan keamanan, 

perkembangan IPTEKS dan lain sebagainya. Jika permasalahan ini diabaikan 

maka Pendidikan Agama hanya sebatas mengkaji ilmu agama saja yang hanya 
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bermanfaat bagi diri manusia itu sendiri, terutama dalam berhubungan dengan 

Tuhannya (hablun minallah). Pendidikan Agama seperti ini akan sulit merespons 

dinamika sosial serta kebutuhan di masa depan. Out put yang dihasilkan dari 

pendidikan seperti ini kurang mampu berperan di tengah-tengah masyarakat yang 

dinamis sekarang ini. Pada akhirnya pendidikan seperti ini masih sulit diharapkan 

dapat mengantarkan bangsa kita untuk memiliki budi pekerti atau akhlak yang 

baik yang mampu berperan serta dalam setiap pembangunan di negara kita. 

Padahal kalau dikaji, tujuan atau misi utama diutusnya Nabi Muhammad saw. ke 

dunia ini adalah untuk membina dan menyempurnakan budi pekerti yang mulia. 

 

E. Uji Kompetensi 

1. Jelaskan beberapa aspek pokok ajaran Islam! 

2. Diskusikan beberapa bentuk tindak kriminal yang marak terjadi di negara kita 

dan mengapa hal itu bisa terjadi meskipun pelakunya tidak kurang 

mendapatkan pendidikan Islam! 

3. Islam sangat menghargai ilmu, tetapi yang lebih penting lagi pengamalan ilmu 

tersebut. Berikan komentar tentang pernyataan ini! 

4. Jelaskan secara singkat eksistensi pendidikan Islam di Indonesia! 

 

 
 
 
 
 
 


