
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai 

 Nilai merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan subjek manusia. 

Sesuatu yang dianggap bernilai jika pribadi itu merasa sesuatu itu bernilai. 

Perkembangan penyelidikan ilmu pengetahuan tentang nilai menyebabkan beragam 

pandangan manusia tentang nilai-nilai.1 Begitu juga sejarah peradaban manusia 

mengenai masalah nilai, masih merupakan problem, meskipun selama itu pula 

manusia tetap tidak dapat mengingkari efektivitas nilai-nilai di dalam kehidupanya.  

 Sementara menurut aliran realisme, kualitas nilai tidak dapat ditentukan 

secara konseptual terlebih dahulu, melainkan tergantung dari apa atau bagaimana 

keadaannya bila dihayati oleh subjek tertentu dan bagaimana sikap subjek tersebut. 

Namun, ada juga yang membedakan bentuk nilai itu berdasarkan pada bidang apa itu 

efektif dan berfungsi seperti nilai moral, nilai ekonomi, dan sebagainya. 2 

 Adapun tingkat perkembangan nilai menurut Auguste Comte seperti yang 

dikutip Jalaluddin dan Abdullah Idi itu terbagi menjadi tiga, yaitu tingkat teologis, 

tingkat metafisik, dan tingkat positif. Tingkat teologis adalah tingkat pertama, 

selanjutnya tingkat metafisik dan sebagai tingkat yang paling atas adalah apabila 

manusia telah menguasai pengetahuan eksakta yang berarti manusia itu telah 

                                                           
1Jalaluddin dan Abdullah Idi, Op. Cit., hlm. 137  
2Ibid. 



mencapai tingkat positif. Pada umumnya masyarakat menganut pendapat bahwa 

hierarki tingkat-tingkat kebenaran, sebab kebenaran ialah nilai itu sendiri. 3 

 Dalam pandangan Islam, nilai terbagi atas dua macam, yaitu nilai yang turun 

dari Allah SWT. Yang disebut dengan nilai Ilahiah, dan nilai yang tumbuh dan 

berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan nilai Insani’ah. 

Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah 

kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat yang mendukungnya. 4 

 Nilai adalah gambaran tentang sesuatu yang indah dan menarik, yang 

mempesona, yang menakjubkan, yang membuat kita bahagia, senang dan merupakan 

sesuatu yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang ingin memilikinya. Nilai 

itu tersebar di setiap sudut wilayah pendidikan. Nilai itu mencakup setiap aspek 

praktik sekolah. Nilai itu merupakan dasar bagi sebuah persoalan pilihan dan 

pembuatan Keputusan. Menggunakan nilai, guru mengevaluasi siswa dan siswa 

mengevaluasi guru. Masyarakat mengevaluasi perjalanan studi program sekolah dan 

bahkan kompetensi guru. Sebaliknya, masyarakat itu sendiri dievaluasi oleh guru. 

Ketika kita membuat suatu Keputusan tentang praktik pendidikan, ketika kita 

meramalkan segi-segi kebijakan pendidikan, pertanyaannya adalah apa jenis nilai 

yang akan kita terapkan.5 

                                                           
3Ibid., hlm. 138 
4Ramayulis, Op. Cit. Hlm. 166-167 
5Muhmidayeli, Op. Cit. 



 Dari beberapa pembahasan tentang nilai di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 

ialah sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan dan keluhuran manusia, yang terjadi 

pada kehidupan manusia dalam bermasyarakat.  

 Kemudian, menurut  Jalaludin dan Abdullah Idi mengatakan bahwa nilai 

pendidikan bisa dilihat dari tujuan pendidikan yang ada.6 Pendidikan adalah daya 

upaya insani menyiapkan anak selaku individu mencapai taraf tetumbuhan dan 

perkembangan maju. Dalam kelompok masyarakat tertentu, dan orientasi tertentu 

(yaitu orientasi kemasyarakatan), anak diharapkan kelak setelah dewasa mampu 

memainkan peranan aktif dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat.7  

Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang dilalui peserta 

didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat. Dalam arti sempit, pendidikan 

ialah berlangsung di sekolah.8 Dalam referensi yang lain juga dijelaskan bahwa 

pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya 

sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya 

pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok 

orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang 

lebih tinggi dalam arti mental.9 

 

 

 
                                                           

6Jalaludin dan Abdullah Idi, Op. Cit., hlm, 138 
7Munandir, Op. Cit.,  hlm. 8 
8 Ramayulis, Op. Cit., hlm. 17-18 
9Hasbullah, Op. Cit.,  hlm. 1 



2. Pengertian Pendidikan Islam 

 Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan 

kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan 

nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.10 

Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan perkembangan jasmani dan rohani 

manusia dengan melalui ajaran Islam dengan memperhatikan fitrah manusia yang ada 

pada diri manusia di mana manusia mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya 

sesuai dengan tujuan penciptaan-Nya.11 Pendidikan Islam juga merupakan proses 

pembentukan kepribadian individu sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah, sehingga 

individu yang bersangkutan dapat mencerminkan kepribadian muslim yang berakhlak 

al karimah.12 Pendidikan Islam juga dapat difahami sebagai proses dan praktik 

penyelenggaraan pendidikan di kalangan umat Islam, yang berlangsung secara 

berkesinambungan dari generasi ke generasi sepanjang sejarah Islam.13 Dalam 

referensi yang lain disebutkan bahwa ilmu Pendidikan Islam ialah studi tentang  

proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam 

berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.14 Pendidikan Islam juga 

dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengembangkan seluruh potensi 

manusia baik lahir maupun batin agar terbentuk pribadi muslim seutuhnya.15 

                                                           
10 M.Arifin, Op. Cit.,  hlm. 7  
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 Dari beberapa pengertian Pendidikan Islam di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa Pendidikan Islam adalah upaya untuk menyiapkan pribadi yang berkompeten 

dengan berlandaskan Islam sehingga terbentuk pribadi yang berakhlak.  

3. Tujuan Pendidikan Islam 

 Berdasarkan pendapat Jalaludin dan Abdullah Idi yang telah disebutkan 

sebelumnya, bahwa nilai-nilai pendidikan bisa dilihat dari tujuan pendidikan yang 

ada, maka tujuan Pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia 

sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai ‘Abdu Allah. Tujuan Pendidikan Islam 

dirumuskan dari nilai-nilai filosofis yang kerangka dasarnya termuat dalam filsafat 

pendidikan Islam. Seperti halnya dasar pendidikannya maka tujuan Pendidikan Islam 

juga identik dengan tujuan Islam itu sendiri. Adapun rincian tujuan Pendidikan Islam 

adalah sebagai berikut : 

1. Membantu pembentukan akhlak yang mulia 

2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat 

3. Menumbuhkan roh ilmiyah 

4. Menyiapkan peserta didik dari segi profesional 

5. Persiapan untuk mencari rezeki16 

Dalam referensi yang berbeda, disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Islam 

adalah mencapai pertumbuhan kepribadian manusia menyeluruh secara seimbang 

melalui latihan jiwa intelek dari diri manusia yang rasional perasaan dan indera. 

Karena itu pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspek, 
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spiritual, intelektual, imajinatif, fisik ilmiah, bahasa baik secara individual maupun 

secara kesempurnaan.17 

Menurut Rama Yulis, aspek tujuan Pendidikan Islam itu meliputi : 

1. Tujuan Jasmaniyah 

2. Tujuan Rohaniah 

3. Tujuan akal 

4. Tujuan Sosial18 

Menurut Kadar M.Yusuf mengatakan bahwa ada empat hal utama isi 

kandungan al-Qur’an, yaitu : 

1. Akidah 

2. Akhlak 

3. Hukum 

4. Sejarah19 

Selain itu, ada beberapa nilai pendidikan menurut Akmal Hawi, diantaranya : 

1. Nilai budi pekerti atau nilai akhlak 
2. Nilai kecerdasan 
3. Nilai sosial dan nilai kemasyarakatan 
4. Nilai pendiidikan jasmani 
5. Nilai pendidikan agama 
6. Nilai kesejahteraan keluarga20 

 

 

                                                           
17Akmal Hawi, Op. Cit., hlm. 183-184 
18Rama Yulis, Op. Cit., hlm. 143 
19Kadar M.Yusuf, Studi Alqur’an, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 165 
20Akmal Hawi, Perkembangan Pemikiran Pendidikan dalam Islam, (Palembang : Rafah Press,  2006), 

hlm. 80-81 



4. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

 Proses pendidikan adalah usaha menempuh suatu alternatif yang telah 

ditentukan sebelumnya, maka pada prosesnya akan mempunyai ketentuan-ketentuan 

sendiri yang secara psikologisnya akan disistematisasikan dalam nilai-nilai Islami 

yang membentuk sikap dan perilakunya sehari-hari. Inilah nilai dalam pendidikan 

khususnya pendidikan Islam, karena pendidikan Islam bertugas mempertahankan, 

menanamkan dan mengembangkan bagi keberlangsungan fungsi dari nilai-nilai 

pendidikan yang secara Islami bersumber pada kitab suci al-Qur’an dan al-Hadist.21 

Sesuai dengan pengertian nilai dan Pendidikan Islam yang telah dibahas sebelumnya, 

peneliti menyimpulkan bahwa nilai-nilai Pendidikan Islam itu adalah suatu hal yang 

menjadi aturan dimasyarakat untuk menyiapkan pribadi kompeten berlandaskan 

Islam sehingga terbentuk pribadi yang berakhlak baik.  

Kemudian, sesuai perkembangan masyarakat yang semakin dinamis sebagai 

konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka aktualisasi nilai-

nilai al-Qur’an menjadi sangat penting. Karena tanpa aktualisasi kitab suci ini, umat 

Islam akan menghadapi kendala dalam upaya internalisasi nilai-nilai Qur’ani sebagai 

upaya pembentukan pribadi umat Islam yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, maju 

dan mandiri, atau sering disebut dengan Insan Kamil.22 Nilai-nilai pendidikan Islam 

mengandung beberapa unsur pokok untuk mengarahkan pada pemahaman yang 

menyeluruh. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki 
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jiwa keimanan yang kuat (aqidah), berakhlak yang baik serta mengaktualisasikan 

ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya dengan melakukan ibadah wajib 

maupun sunnah.   

Adapun berdasarkan analisis dari tujuan Pendidikan Islam, maka nilai-nilai 

Pendidikan Islam yaitu sebagai berikut : 

1. Nilai Aqidah (Keimanan) 

Secara bahasa, aqidah berasal dari bahasa arab ‘aqidat artinya adalah 

keyakinan. Secara harfiah, aqidah artinya sesuatu yang terbuhul atau tersimpul 

secara erat dan kuat. 

Adapun aqidah menurut istilah Islam yakni pandangan, pemahaman, 

atau ide yang diyakini kebenarannya oleh hati sesuai dengan ajaran Islam 

yang berpedoman pada al-Qur’an dan Hadis. Apabila pandangan, 

pemahaman, atau ide itu diyakini kebenarannya oleh hati seseorang, maka 

berarti pandangan, pemahaman, atau ide itu telah terikat di dalam hatinya. 

Dengan demikian, hal itu disebut sebagai aqidah bagi pribadinya.  

Secara lengkap aqidah Islam itu meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Kepercayaan akan adanya Allah dan semua sifat-sifat-Nya baik yang 
wajib , mustahil maupun yang jaiz bagi-Nya. 

b. Kepercayaan terhadap malaikat dan alam gaib. Kepercayaan ini 
meliputi kepercayaan akan adanya alam yang ada di balik alam nyata 
ini yang tidak bisa diamati oleh alat indera. Termasuk dalam 
kepercayaan ini adalah kepercayaan akan adanya syetan, jin, ruh, dan 
iblis.  

c. Kepercayaan terhadap para  Nabi dan Rasul serta segala sifat-Nya baik 
yang wajib, mustahil maupun yang jaiz baginya. 



d. Kepercayaan terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada 
rasul-rasul-Nya sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia sesuai 
dengan zamannya.  

e. Kepercayaan terhadap hari akhir dan segala peristiwa-peristiwa yang 
terjadi pada saat itu, seperti alam barzah, ba’ats, hisab, mizan, shirath, 
pahala, siksa, surga, neraka, dll. 

f. Kepercayaan atas qada dan qadar , yaitu kita mempercayai bahwa 
semua yang ada di muka bumi ini tidak terlepas dari qda dan qadar 
Allah.23 
 

1. Nilai Syari’ah (Ibadah) 

Syari’ah berasal dari kata syar’i secara harfiah berarti jalan yang harus 

di tempuh, atau dilalui oleh umat  Islam. Sedangkan aqidah (pegangan hidup), 

akhlak (budi pekerti atau sikap), dan syari’ah (jalan hidup). Syari’ah meliputi 

dua hal pokok yaitu : Ibadah dalam pengertian khusus (mandhah) (ibadah 

yang ketentuan pelaksanaannya sudah pasti di tetapkan oleh Allah dan 

dijelaskan oleh rasul-Nya) seperti sholat, zakat, puasa, haji, dll. Ibadah dalam 

arti umum yakni semua perbuatan yang mendatangkan kepada diri sendiri dan 

orang lain, dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, seperti belajar, 

mencari nafkah, menolong orang susah, dan lain sebagainya. 

2. Nilai Akhlak (Budi Pekerti) 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab, jamak dari Khuluqun yang 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai , tingkah laku atau tabiat. Dalam 

pengertian lain, akhlak adalah suat kekuatan dalam kehendak yang mantap, 

kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan pada 
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pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak yang baik) atau pihak yang 

jahat (dalam hal akhlak yang jahat).24 

Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam akhlak menurut Abudin Nata 

adalah sebagai berikut : 

a. Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 
seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.  

b. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa 
pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan sesuatu 
perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang 
ingatan, tidur atau gila. Pada saat yang bersangkutan melakukan 
perbuatannya ia tetap sehat akal fikirannya dan sadar. 

c. Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 
mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 
Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar 
kemauan, pilihan dan Keputusan yang bersangkutan. 

d. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, 
bukan main-main atau karena bersandiwara. Jika kita menyaksikan 
orang berbuat kejam, sadis , jahat dan seterusnya, tapi perbuat 
tersebut kita lihat dalam pertunjukkan film, maka perbuatan 
tersebut tidak dapat disebut perbuatan akhlak, karena perbuatan 
tersebut bukan perbuatan sebenarnya.  

e. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-
mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena 
ingin mendapatkan sesuatu pujian. 25 
 

Ditinjau dari segi sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua macam yaitu 

akhlak yang baik (mahmudah) dan akhlak tercela (madzmumah). Adapun 

akhlak mahmudah terbagi menjadi beberapa macam antara lain : 

1. Amanah artinya jujur 
2. ‘Afasa artinya pemaaf 
3. Khusyu artinya tidak sombong 
4. Dhiyafah artinya menghormati tamu 
5. Hilm artinya tidak melakukan maksiat 
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6. ‘Adi artinya bersifat adil 
7. Hifafah artinya memelihara kesucian 
8. Rahman artinya bersifat belas kasih 
9. Atpta’awun artinya suka menolong 

Sedangkan akhlak madzmumah terbagi beberapa macam, antara 
lain : 

1. Buthan artinya berdusta 
2. Gadhab artinya pemarah 
3. Istikbar artinya takabur atau sombong 
4. Hiqdu artinya pendendam 
5. Isfat artinya berbuat kerusakan 
6. Makru artinya menipu 
7. Baghyu artinya pelacur atau penzina 
8. Bukhlu artinya kikir 
9. Sirqah artinya mencuri26 
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