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Buku ini berisi empat bagian penting di antaranya bagian
pertama tentang munculnya persepsi dikotomi, bagian
kedua tentang islamisasi ilmu pengetahuan Ismail Raji AlFaruqi, bagian ketiga tentang pemikiran Ismail Raji AlFaruqi sebagai gambaran konsep pendidikan Islam,
bagian keempat tentang realisasi islamisasi ilmu
pengetahuan Ismail Raji Al-Faruqi terhadap pendidikan
Islam. Ditulis dengan bahasa yang sederhana sehingga
dapat dipahami oleh berbagai kalangan, mahasiswa,
guru, dosen, dan kalangan umum.
Buku ini hadir untuk memberikan sebuah temuan tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) bagi
siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Dalam buku ini
dibahasa mengenai bagaimana proses pembelajaran
Agama Islam dapat dilaksanakan dengan baik, dan
bagaimana model pembela-jaran PAI yang efektif bagi
penyandang keterbatasan tersebut. Secara lebih detail
penulis juga memberikan ulasan tentang apek-aspek
pembelajaran PAI pada siswa berkebutuhan khusus
yang ditinjau dari tiga ranah dalam diri siswa yaitu aspek
kognitif, psikomotorik dan afektif. Kita tahu bahwa anak
berkebutuhan khusus (autis) memiliki gangguan yang
berasal dari otak yang kemudian berimbas kepada
sulitnya seseorang untuk bisa memahami, berinteraksi,
berimajinasi dan berkomunikasi dengan orang lain,
namun problem ini tetap mengharuskan siswa
berkebutuhan khusus (autis) untuk tetap mengikuti
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proses bealajar di sekolah, karena meraih pendidikan
merupakan hak bagi setiap manusia yang hidup di dunia
ini yang harus terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini,
tentunya ada kesulitan tersendiri yang dialami oleh
pendidik dalam memberikan pembelajaran, khususnya
mengenalkan pada siswa tentang pembelajaran Agama
Islam, oleh karena itu butuh perlakuan yang ekstra
dalam membimbing dan mendidik anak-anak dengan
kondisi demikian.
Pengajaran ilmu pendidikan Islam dalam praktiknya yang
berlangsung hingga kini di kalangan umat Islam belum
sepenuhnya mengacu kepada ilmu pendidikan Islam
yang hakiki. Kondisi ini dapat terjadi karena selain belum
terumuskannya ilmu pendidikan Islam secara kukuh,
juga belum tersosialisasinya secara baik dan merata
dalam masyarakat. Sebagai satu kajian keilmuan, buku
ini berupaya membantu para akademisi dan masyarakat
yang peduli terhadap kajian pendidikan Islam. Buku
persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMediaPenulis : Faisol Hal : 234 ISBN : 978-602-6967-86-2
Sinopsis : Pendidikan merupakan wahana untuk
mengasuh, membimbing, mendidik putra putri generasi
penerus bangsa untuk bisa menjadi warga Negara yang
baik, supaya mempunyai keseimbangan hidup antara
ukhrowi dan duniawi. Karena kehidupan manusia tidak
bisa terlepas dari dua dimensi, pertama dimensi jasmani
yang sifatnya materialistik dan yang kedua adalah
dimensi ruhaniah yang sifatnya immateri. Pendidikan
Islam sampai saat ini masih mempunyai eksistensi yang
kokoh, walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa lembaga
Pendidikan Islam adalah sebuah institusi yang di
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dalamnya mengajarkan nilai-nilai akan ajaran Islam itu
sendiri, sebagai bentuk keyakinan yang kebenarannya
secara universal diakui oleh ummat muslim. Pendidikan
Islam dalam perspektif K.H. Abdurrahman Wahid,
merupakan pokok persoalan yang secara integral ingin
diungkap oleh peneliti, karena hal ini sangat erat
hubungannya dengan konsep pendidikan multikultural,
neomodernisme, dan pembebasan, serta berbasis
masyarakat haruslah diutamakan, di mana pendidikan
secara umum dan pendidikan Islam khususnya dituntut
untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi zaman
khususnya di Indonesia, yang berpenduduk majemuk
Oleh karena itu buku ini mempelajari bagaimana peran
dan fungsi, serta tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri
mampu memberikan solusi-solusi atau tawaran
pemikiran solutif terhadap masyarakat secara umum,
guna terciptanya bangunan masyarakat yang mampu
hidup berdampingan dalam bingkai perbedaan
Buku ini mengkaji sebuah konsep berpikir tentang
kependidikan yang berlandaskan ajaran agama Islam:
filsafat pendidikan Islam. Sebagaimana kita tahu,
mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki
sebuah konsep pemikiran yang mendasar, sistematik,
logis, dan universal tentang pendidikan yang
berlandaskan ajaran agama Islam yang tertuang dalam
Alquran dan hadis. Pembahasan dalam buku ini meliputi:
konsep manusia dalam Islam, pengertian pendidikan
Islam, dasar-dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan
dalam Islam, kurikulum dalam pendidikan Islam, konsep
pendidik dalam Islam, peserta didik dalam pendidikan
Islam, metode pendidikan Islam, media atau alat dalam
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pendidikan Islam, hubungan visi pendidikan dengan
ajaran Islam, evaluasi pendidikan Islam, sejarah masuk
dan berkembangnya Islam di indonesia, serta
perkembangan sejarah madrasah di Indonesia. Konsepkonsep dasar tersebut akan membawa pembaca
sekalian untuk mengenal konsep filsafat pendidikan
Islam secara menyeluruh sebagai dasar pemahaman
yang lebih lanjut. Filsafat Pendidikan Islam ini diterbitkan
oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Buku dengan judul “Metode Pendidikan Karakter
Religius Paling Efektif di Sekolah” yang disusun dari
konversi sebuah karya tulis Ilmiah (Disertasi). Buku ini
memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan karakter
anak di Indonesia yang bisa dijadikan pedoman bagi
orang tua, guru atau para pendidik yang bersinggungan
dengan pengembangan ataupun peningkatan karakter
anak. Buku ini juga sebagai sebuah jawaban atas
banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang muncul
berkaitan seputar penguatan karakter religius yang
secara fundamental harus dimiliki oleh setiap manusia
dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini didesain sebagai
rujukan literasi bagi para akademisi
(mahasiswa/dosen/guru) yang konsen dalam kajian atau
riset tentang pendidikan karakter, baik pada jurusan ilmu
pendidikan dan kependidikan ataupun pada jurusan
bimbingan dan konseling, harapannya buku ini bisa
memberikan informasi yang otentik mengenai pendidikan
karakter religius, karena penerapan pendidikan karakter
tidak hanya pada lembaga pendidikan formal saja
melainkan keluarga sebagai bagian dari institusi
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pendidikan diharapkan memiliki peran aktif dalam
pembentukan karakter agar karakter yang dimiliki anak
bangsa ini bisa menjadi lebih baik dan unggul.
Islamic education in Indonesia; collected articles.
Islamic perspective of economic conditions, education,
and dawah Islam in Indonesia; articles.
Buku Ilmu Pendidikan Islam ini merupakan buku dasar
yang kami susun yang diperuntukan sebagai acuan
perkuliahan bagi mahasiswa yang menempuh mata
kuliah tersebut Ilmu Pendidikan Islam. Buku ini kami rasa
sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu masukan
dan perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan
sehingga kedepan buku ini layak dibaca oleh semua
pihak sehingga bisa menjadi rujukan sebagai referensi
baik bagi akademisi maupun praktisi bisnis.
Sebuah Pendidikan disebut komperehensif jika ia
berorientasi pada kepentingan hidup di dunia dan akhirat
sekaligus. Hasil akhir yang diharapkan dari konsep
pendidikan itu adalah lahirnya insan kamil. Dua sumber
yang harus menjadi rujukan dalam rangka membentuk
karakter insan kamil adalah Alquran dan Hadis. Buku ini
mengulas tentang metode memahami hadis; Nabi
Muhammad Saw. sebagai seorang pendidik; konsep
pendidikan dalam dimensi hadis; pemerolehan ilmu
pengetahuan dalam dimensi hadis; metode
pemebalajaran dalaman dimensi hadis; kurikulum dalam
dimensi hadis; motivasi belajar dalam dimensi hadis;
evaluasi pendidikan dalam dimensi hadis; pendidikan
akidah dan pembentukan karakter; pendidikan akhlak
dan hadis-hadis tentang pendidikan.
Sebagai buku ajar, buku Sejarah Pendidikan Islam ini
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memberikan suatu pemahaman mengenai pertumbuhan
dan perkembangan pendidikan Islam, pembaruan
pendidikan Islam di Indonesia, serta lembaga-lembaga
pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, buku ini juga
dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk menyelidiki dan
mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai,
serta menggali dan meninjau kembali faktor-faktor
pendorong atau penghambat kemajuan pendidikan Islam
di masa lampau untuk kemudian diterapkan di masa
sekarang. Melalui buku ini, pembaca juga akan
mengetahui bahwa pendidikan Islam memiliki peran
besar terhadap sejarah bangsa dan tanah air.
Sebagai sebuah mata pelajaran, Pendidikan Agama
Islam wajib disampaikan di sekolah atau madrasah
hingga perguruan tinggi sebagaimana mata pelajaran
lain. Keberadaannya menjadi salah satu indikator
kelulusan yang harus dikuasai anak pada tiap
jenjangnya. Anak harus diajarkan mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam berdasarkan cakupan materi
yang telah ditentukan. Namun demikian, mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi berbeda dengan
mata pelajaran lain karena penyampaiannya tidak cukup
hanya diberikan dengan metode umum sebagaimana
yang digunakan pada mata pelajaran lain. Mata
pelajaran PAI harus diajarkan dengan menggunakan
strategi dan metode khusus sesuai watak pendidikan
Islam itu sendiri yang lsafatnya digali dari Al- Qur’an dan
Hadits. Oleh karena itu, menggunakan metode dan
strategi yang tepat sangat diperlukan agar tujuan
diajarkannya mata pelajaran PAI dapat dicapai dengan
maksimal. Strategi dan metode khusus inilah yang
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menjadi titik tekan pada pembahasan buku ini, yang
dibangun menjadi sebuah konsep inovasi pendidikan
Islam yang utuh. Dengan inovasi yang ditawarkan,
pendidikan Islam diharapkan bisa berfungsi
sebagaimana mestinya. Dalam proses pembelajaran,
sebagian orang membedakan istilah Pendidikan Islam
dan Pendidikan Agama Islam. Menurut Hery Noer Aly
Pendidikan Islam menunjuk pada muatan atau isi
pendidikan yang harus disampaikan kepada peserta
didik. Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah
Pendidikan Islam yang diberikan kepada peserta didik
dengan metode khusus pada tataran operasionalnya.
Dengan kata lain, pendidikan Islam yang disampaikan di
sekolah dengan metode khusus biasa disebut dengan
Pendidikan Agama Islam. Dalam buku ini, penulis
menggunakan istilah Pendidikan Islam sebagai bahan
kajiannya. Hal ini penulis maksudkan agar cakupan
materinya lebih luas, sehingga materi pendidikan Islam
secara umum dapat terakomodasi seluruhnya. Namun
dibeberapa tempat, penulis sengaja menggunakan istilah
Pendidikan Agama Islam untuk menyesuaikan konteks
pembahasan. Untuk mendukung konsep pendidikan
Islam sebagai sebuah mata pelajaran, akan dijelaskan
mengenai metode pengajaran PAI yang memiliki ciri
khusus sesuai watak tersendiri, sebagaimana
diterangkan diatas.
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) akhir-akhir
ini semakin memprihatinkan dan dirasakan kurang dapat
menarik semangat belajar peserta didik, kemudian
keadaan ini diperparah dengan proses pembelajaran
serta materi ajar yang terlalu mengedepankan paham
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eksklusif daripada paham dan praktik inklusif. Hal
tersebut dibuktikan dengan semakin merosotnya sikap
menerima dan menghargai perbedaan di kalangan
masyarakat khususnya di kalangan peserta didik di
sekolah. The learning of Islamic Education (PAI) is
increasingly concerned and perceived less attraction of
the spirit of student learning lately. Then the condition is
worsened with the learning process and teaching
materials which set out more exclusive than inclusive
understanding and practices. This is evidenced by the
decline of attitude of accepting and appreciating
differences among the community especially among
students in school. ?? ??? ???????? ????? ???????
????????? ???? ???? ?????? ????? ????? ??? ???? ???
??? ???? ?????? ? ?? ?????? ??? ?????? ?? ???? ?????
?????? ??????? ????????? ???? ???? ?????? ????? ????
?? ????? ?????????? ???????. ???? ??? ?? ???? ??????
???????? ??????? ?? ???? ??????? ?????????? ???
??????? ? ????? ??? ?????? ?? ???????. Indonesia
sebagai salah satu negara besar di kawasan Asia
Tenggara memiliki keragaman budaya yang kompleks.
Data secara antropologis menunjukkan bahwa Indonesia
memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang memiliki
keragaman sosial dan budaya. Kelompok-kelompok
budaya besar seperti Aceh, Batak, Minangkabau, Dayak,
Jawa, Bugis-Makasar, Ambon, Papua dan lain-lain
adalah contoh dari keragaman tersebut (Departemen
Pendidikan Nasional, 2006). Maka, hadirnya buku
pembelajaran Pendidikan agama Islam berwawasan
Multikultural ini di sekolah/madrasah diharapkan mampu
membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan
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sosial sehingga pendidikan agama Islam diharapkan
mampu menciptakan ukhuwah Islamiyah, dalam arti luas
Ukhuwah fi al-'ubudiyah, ukhuwah fi al-Insaniyah,
ukhuwah fi al-Wathoniyah wa al nasab, wa ukhuwah fi
din al Islam (Muhaimin, 2004). Buku wajib ini sangat
berguna bagi mahasiswa khususnya mahasiswa di
Perguruan Tinggi Islam agar dapat memahami,
mengikuti, dan mengaplikasikan materi perkuliahan
Agama Islam dengan baik, mampu membahas, meneliti
dan mendiskusikannya, sehingga berimplikasi pada
sikap penerimaan dan penghargaan terhadap
keniscayaan multikultural.
TRANSFORMASI RELIGIUSITAS MODEL FULL DAY
SCHOOL PENULIS: Dr. Bambang Supradi, M.Pd.
EDITOR : Dr.
NURHADI,S.Pd.I.,S.E.Sy.,S.H.,M.Sy.,MH.,M.Pd. Ukuran
: 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-322-3 Terbit : Agustus
2020 www.guepedia.com Sinopsis: Model Full Day
School dalam Pembinaan terdiri dari Pembinaan Aqidah,
Pembinaan Ibadah dan Pembinaan Akhlak. Pembinaan
Keagamaan dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler
dan ekstrakurikuler yang termuat dalam materi pelajaran
K-13 menggunakan model webbed yang dipandu oleh
silabus dan RPP. Pembinaan intrakurikuler dalam
pembentukan Aqidah, dan ibadah dilakukan melalui
proses pembelajaran dengan berbagai metode seperti
metode ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan dan
penugasan. Sumber belajar yang digunakan adalah
buku pegangan guru dan siswa, LKDP dan Al-Qur’an
dengan menggunakan media in-fokus, sedangkan dalam
pembinaan akhlak dengan cara menanamkan nilai-nilai
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religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,
mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,
bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial,
peduli lingkungan dan tanggung jawab. Sementara
dalam pembinaan ekstrakurikuluer dilakukan dengan
berbagai kegiatan dan aktivitas seperti shalat
berjama’ah, tuntas bacaan Qur’an, pesantren kilat,
pembacaan hadits-hadits rasul, MABIT (malam bina
Iman dan Takwa), infaq harian, kerja bakti, bakti sosial,
peringatan hari besar Islam, santunan dan kunjungan
anak yatim ke panti asuhan. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Konsepsi metodologis pembelajaran bahasa Arab
belakangan ini, tampak mengalami stagnasi yang begitu
panjang. Antara sesama lembaga pendidikan Islam,
mulai dari pesantren, pendidikan formal dan informal,
madrasah, diniyah hingga lembaga kursus, belum punya
standar metodologis yang disepakati secara bersamasama sebagai batas capaian minimum. Metode
pembelajaran yang ada, merupakan produk klasik yang
diterapkan. Belum ada inovasi di tengah perkembangan
keilmuan yang sangat pesat. Buku ini sengaja hadir
untuk memberikan re-metodologis pembelajaran bahasa
Arab yang dimulai dari “pengulitan” nilai, yaitu
pendekatan (approach) pembelajaran. Suatu
pendekatan yang memadukan antara reposisi konteks
kebahasaan dengan mencermin pada budaya
kontemporer dan kebudayaan masyarakat Arab terkait
dengan post vocabulary. Dengan cara tersebut, bahasa
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Arab diharapkan “bersinar” kembali, sebagaimana
pernah diraih pada selang waktu tahun 1887-1972. Saat
itu bahasa Arab mampu menguasai dataran global
dengan sumber-sumber literatur berbahasa Arab,
ilmuwan-ilmuwan dunia menggunakan bahasa Arab,
bahkan pada puncaknya (tahun 1972), UNESCO
memberikan penghargaan kepada bahasa Arab sebagai
bahasa internasional, setara dengan bahasa Inggris,
Perancis, Tunisia, dan Itali.
Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Konteks
Kurikulum 2013Bening Pustaka

Kesadaran Moderasi Beragama dalam Dunia
Pendidikan Islam Penulis : Ririn Kamilatul Farihah,
Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si., Dr. Masykur, M.
Hum. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-294-643-9 Terbit : Oktober 2020
www.guepedia.com Sinopsis : Tentang istilah
moderasi beragama jadi memang perlu dipahami
bahwa yang di moderasi itu bukan agamanya, ini
seringkali ada pandangan muncul pertanyaan
mengapa agama di moderasi? Bukankah agama itu
sesuatu yang sempurna yang datang dari dzat yang
Maha Segala dan yang Maha Sempurna Tuhan
yang Maha Kuasa. Jangan sampai manusia yang
terbatas berani untuk memoderasi agama yang
sempurna itu. Itulah kenapa istilahnya bukan
moderasi agama tapi moderasi baragama. Cara kita
beragama itulah yang harus di moderasi, cara
memahami, cara mengamalkan ajaran-ajaran
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agama. Ada pertanyaan, mengapa harus di
moderasi? Sebelum menjawab mengapa, jadi yang
dimoderasi itu adalah semua agama, semua
pemahaman dan pengamalan keagamaan kita dan
karena dalam konteks Indonesia tidak hanya Islam
yang dipeluk oleh warga bangsa ini maka tidak
hanya Islam, tidak hanya cara kita ber-Islam yang
harus dimoderasi tapi juga cara kita ber-Kristen, berHindu, ber-Katholik, dan seterusnya. Jadi semua
agama yang dianut oleh seluruh warga bangsa.
Moderat sebagai generasi millenial, kita dapat
mengimplementasikan moderasi beragama melalui
banyak cara. Salah satunya adalah dengan dunia
literasi dalam penyerapan informasi yang kita dapat
dari berabagai macam sumber. Selain itu kita juga
harus bijak menggunakan media sosial
sebagaimana nilai-nilai Islam yang moderat.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys #penerbitan#penerbitanonline#
bikinbuku#penulis#menjadipenulis#novel#buku#buk
uonline#bikinbukugratis#writer#percetakan#percetak
anonline#percetakanmurah#penerbitanmurah#puisi
#sajak #quotes#poem#poetry
Banyaknya kalangan yang masih pro dan kontra
tentang mengajarkan membaca dan menulis pada
anak usia dini (AUD) yaitu TK (Taman Kanak-Kanak)
atau RA (Raudhatul Athfal). Sebagian menyatakan
bahwa membaca dan menulis pada anak usia dini
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(AUD) sebelum masuk sekolah dasar (SD/MI) berarti
memaksakan anak untuk memiliki kemampuan yang
seharusnya baru diajarkan di SD/MI, akibatnya anak
tersebuat merasa terbebani dengan belajar
membaca. Hal ini mengakibatkan waktu bermain,
yang seharusnya adalah aktivitas dominan di usia
mereka akan berkurang atau bahkan terabaikan,
sehingga dikhawatirkan akan menghambat
perkembangan potensi dan kemampuan anak
secara optimal dikemudian hari, asumsi ynag
berkembang pun anak cepat berkembang, cepat
layu. Sebagian lain berpendapat, tidak masalah
mengajarkan membaca dan menulis sejak anak usia
dini. Biasanya yang memiliki pendapat untuk
membolehkan anak diajarkan baca dilatarbelakangi
agar anaknya tidak mengalami kesulitan ketika
masuk SD/MI. Tuntutan masuk ke SD/MI pada saat
ini mensyaratkan bahwa anak sudah mampu untuk
membaca dan menulis. Sehingga merupakan
kekhawatiran orang tua bahkan guru jika anak-anak
mereka (TK/RA) belum bisa membaca ketika mau
masuk di sekolah dasar (SD/MI). Orang tua khawatir
tidak diterima di sekolah dasar saat seleksi masuk,
sedangkan guru khawatir diaanggap tidak mampu
memngajar dan khawatir gread sekolah menurun
atau program kemampuan membaca menjadi brand
sekolah (TK/RA) tersebut. Dengan adanya polemik
tersebut, tidak jarang membuat orangtua menjadi
bingung, pendapat mana yang harus diikuti karena
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masing-masing pendapat memiliki alasan yang
cukup kuat. Hal ini yang mendorong penulis untuk
menyusun buku yang berjudul, “Pendidikan Islam
Anak Usia Dini: Pendidikan Islam dalam Menyikapi
Kontroversi Belajar membaca pada Anak Usia Dini”.
Diharapkan buku ini dapat memberikan paradigm
baru terhadap pendidikan anak usia dini sesuai
kajian Islam dan menjadi pencerahan secara ilmiah
kepada pembaca, pemerhati pendidikan,
pengembang, pengelola dan pelaksana pendidikan
Islam di lapangan.
Bahan ajar dengan judul Metodologi Penelitian
Pendekatan Kuantitatif merupakan materi ajar yang
dikhususkan kepada mahasiswa yang memprogram
mata kuliah Metodologi Penelitian. Bahan ajar ini
sengaja dikhususkan pada pendekatan kuantitatif
karena berdasarkan hasil penelitian awal
menunjukkan bahwa mahasiswa banyak memiliki
kelemahan metodologi penelitian dalam pendekatan
kuantitatif.
Perjalanan pendidikan dalam mengawal kehidupan
manusia agar sukses dalam menjalani
kehidupannya sudah berlangsung sejak manusia
ada di muka bumi. Perubahan zaman yang terjadi di
mana manusia harus siap menghadapinya, telah
pula direspons secara positif dan konkret oleh
pendidikan. Sejak terjadinya revolusi pertama yang
ditandai dengan ditemukannya mesin uap; revolusi
kedua yang ditandai dengan ditemukannya listrik;
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revolusi ketiga yang ditandai dengan ditemukannya
elektronik; dan revolusi keempat yang ditandai
dengan ditemukannya teknologi informasi yang
berbasis digital, pendidikan selalu hadir
mendampingi manusia. Era teknologi informasi
digital pada revolusi keempat ini telah menimbulkan
tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan
dengan tantangan yang ada pada era revolusi
sebelumnya. Timbulnya disruption
(kekacaubalauan), dislocation (ketidakjelasan
tempat berpijak), disorientation (ketidakjelasan arah
yang dituju), serta berbagai persaingan hidup
lainnya yang berlangsung demikian cepat
merupakan bagian dari persoalan yang harus
dijawab oleh dunia pendidikan, tak terkecuali
pendidikan islam. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Ikhtiar pembangunan manusia Indonesia dari masa
ke masa selalu dihadapkan pada banyak hambatan
dan tantangan, salah satunya adalah rendahnya
kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini
menurut buku yang ada di tangan pembaca, dapat
dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan
sistem pendidikan nasional, yang tidak sekadar
berorientasi pada aspek kognitif semata, tetapi yang
lebih penting adalah pembentukan karakter dan budi
pekerti peserta didik. Buku ini menyoroti dinamika
pendidikan Islam pasca Orde Baru. Ia diharapkan
dapat turut serta memberikan sumbangsih pada
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upaya peningkatan SDM dalam bidang pendidikan
Islam.
Buku ini ditulis selain bertujuan untuk
mengembangkan khazanah studi Islam pada
umumnya dan pendidikan Islam khususnya, juga
dalam rangka memberikan kemudahan bagi para
mahasiswa dalam mendapatkan bahan perkuliahan
sejarah pendidikan Islam yang lebih memadai.
Berkenaan dengan itu, maka kepada para guru,
dosen dan mahasiswa yang membidangi Ilmu
Pendidikan Islam diharapkan dapat memanfaatkan
buku ini dengan baikbaiknya, dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan Islam pada
khususnya, dan mutu pendidikan nasional pada
umumnya. Buku persembahan penerbit Prenada
Media Group.
Buku ini disusun dalam dua bagian: Bagian pertama,
Teori dan Praktik Pendidikan Islam Kontemporer,
yang terdiri dari: (1) Iqra; Peletak Dasar Pendidikan
Islam; (2) Pendidikan Islam yang Mencerdaskan; (3)
Konsep Pendidikan Islam Fazlur Rahman; (4)
Pendidikan Islam dan Anak Difabel; dan (5)
Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional
dalam Pendidikan Islam. Bagian kedua, Pendidikan
Islam Kontemporer dalam Kajian Psikologi Islam,
yang terdiri dari: (1) Multiple Intelegensi dalam
Pendidikan Islam: Sebuah Tawaran Membangun
Kecerdasan Jiwa (an-nafs Intelligence); (2)
Mengembangkan Karakter Anak Secara Qur’anik
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dan Profetik; (3) Psikologi Sufistik sebagai Basis
Pendidikan Multikultural; (4) Nilai-Nilai Psikologi
Pendidikan pada Perumpamaan dalam Al-Qur’an;
dan (5) Urgensi Psikologi Lintas Agama dan Budaya
dalam Pendidikan Islam. [Penerbit Deepublish,
Deepublish, Alivermana Wiguna, M.Ag.]
Buku ini menawarkan sejumlah ide dan gagasan
brilian terkait konsep kependidikan Islam. Beberapa
kritik tajam menyangkut materi, kurikulum, sistem,
model pembelajaran, serta proses penyelenggaraan
pendidikan Islam juga akan banyak pembaca temui
di dalam buku ini, termasuk tema-tema lain yang
sangat menarik seperti pendidikan integratif,
pendidikan seks bagi anak-anak dan remaja,
pendidikan kreatif dengan cinta, dan tema ttg
membangun surga pendidikan.
Metode pengajaran atau metode mengajar adalah
cara-cara praktis yang digunakan oleh seorang guru
dalam penyampaian materi ajar kepada muridnya
agar tercapai tujuan pengajaran. Kegiatan ini
diartikan sebagai tata cara yang digunakan oleh
guru dalam membelajarkan peserta didik saat
berlangsungnya proses pembelajaran, melalui cara
yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi.
Sebuah metode akan mempengaruhi sampai
tidaknya suatu informasi secara lengkap atau tidak.
Oleh sebab itu pemilihan metode pendidikan harus
dilakukan secara cermat, disesuaikan dengan
berbagai faktor terkait, sehingga hasil pendidikan
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dapat memuaskan. Apa yang dilakukan rasulullah
saw saat menyampaikan wahyu allah kepada para
sahabatnya bisa kita teladani; karena rasul saw
sejak awal sudah mengimplementasikan metode
pendidikan yang tepat terhadap para sahabatnya
tersebut. Strategi pembelajaran yang nabi lakukan
sangat akurat dalam menyampaikan ajaran islam,
sangat memperhatikan situasi, kondisi dan karakter
seseorang, sehingga nilai-nilai islami dapat
ditransfer dengan baik untuk menanamkan kebaikan
dan kemashlahatan umat. Tujuan mencari
pengetahuan dalam islam ialah menanamkan
kebaikan dalam diri manusia; sebagai manusia dan
sebagai diri individualnya. Hal ini menunjukkan
pengetahuan yang kita cari harus memenuhi
harapan kebaikan duniawi dan ukhrawi sehingga
menjadi kontribusi manfaat kebaikan-kebahagiaan
untuk dirinya dan masyarakatnya sebagai bukti
bahwa pengetahuan dan pendidikan bisa
memanusiakan manusia yang beradab. Tujuan akhir
pendidikan dan pengajaran ialah menghasilkan
manusia yang baik, yakni meliputi kehidupan materil
dan spiritual. Manusia secara efektif dan terarah
memberikan ‘ibrah guna terciptanya efektivitas
proses belajar mengajar yang baik sebagaimana
yang diajarkan nabi saw kepada umatnya dengan
didasarkan kepada nilai-nilai qur’ani dan sunnah
nabawiyyah - hadis nabawi.
Buku ini merupakan hasil karya mahasiswa program
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Doktor Pascasarjana UIN Sulthan aha Saifudin
Jambi tahun 2020 pada mata kuliah Isu-isu Global
Manajemen Pendidikan Islam. Buku ini berisikan
hasil kajian literatur dan dikembangkan dari hasil
diskusi di kelas. Buku ini akan memberikan
gambaran dalam bentuk kajian teoritis sesuai sudut
pandang dan pengalaman masing-masing untuk
memahami isu-isu global manajemen pendidikan
khususnya di lembga pendidikan Islam.
Pendidikan Islam adalah sebuah sistem pendidikan
yang sengaja diselenggarakan dengan hasrat dan
niat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Di tengahtengah pesatnya inovasi pendidikan, terutama dalam
kontesk pendidik sering kali para pendidik merasa
kebingungan dalam menghadapi berbagai persoalan
pendidikan satu diantaranya adalah dekadensi
moral. Islam sendiri memerintahkan bahwa suatu
urusan atau pekerjaan itu haruslah dilakukan atau
diselesaikan secara profesional. Artinya mereka
yang berhak untuk melakukannya adalah orang
yang memiliki keahlian dibidangnya. Permasalahan
pendidikan misalnya, bagaimana agar anak didik
sadar dan mampu mensikapi nilai-nilai yang
diperoleh di sekolah, dan juga tujuan pendidikan
dapat tercapai secara optimal adalah menjadi
penting peran dan keberadaan guru yang ahli
dibidangnya. Berangkat dari sinyalemen di atas,
profesionalisme guru dalam melakukan proses
mendidik pada lembaga pendidikan Islam atau
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pendidikan secara umum, menjadi sangat urgen
dibahas dan diwujudkan dalam realitas dunia
pendidikan kita. Tentunya, hal ini menjadi sebagai
sebuah solusi agar pendidikan Islam lebih bermutu,
sehingga dapat mencapai tujuannya. Kiranya tidak
mengada-ada ketika kami mencoba untuk konsern
melakukan kajian kepada profesionalisme guru
dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam masalah
ini kami bermaksud untuk mengungkap tentang
profesi guru dalam pandangan pendidikan Islam,
dengan mengajukan teori-teori yang telah
disampaikan oleh para ahli pendidikan. Buku yang
ada di tangan para pembaca ini berusaha untuk
memberikan peijakn-pijakan filosofis religius dan
teoritits. Melalui buku ini diharapkan para pembaca
dan penggiat pendidikan dapat mengembangkan
dan menyelenggarakan pendidikan dengan bertolak
dari asas Islam sebagai pondasi yang kokoh,
mampu bersikap fleksibel dan adaptif terhadap
perkembangan pendidikan untuk mencapai tujuan
pendidikan.
Wacana hubungan agama (Islam) dan sain telah
bergulir sejak Syed Muhammad Naquib al-Attas,
Ismail Razi al-Faruqi, Murice Bucaile, Syed Hussein
Nasr, dan Ziauddin Sardar serta para pemikir
Indonesia seperti Nurcholis Madjid dan M. Amin
Abdullah. Menurut catatan saya, paling tidak ada
lima varian hubungan antara Islam dan sains:
justifikasi atau ayatisasi ilmu atau sebaliknya
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pembuktian kebenaran Al-Qur’an dan Hadis, relasi
dan titik temu (interface) Islam dalam ilmu
pengetahuan; komparasi ontologi, epistemologi, dan
aksiologi ilmu dalam Islam, kolaborasi ilmu dan
Islam, dan rekonstruksi ilmu dalam Islam. Walaupun
ada beberapa varian tentang bagaimana pola atau
model hubungan Islam dan sains itu, upaya
perwujudannya dalam dunia pendidikan terus
bergulir salah satunya adalah integrasi Islam dan
sains yang menjadi semboyan utama berdirinya
Universitas Islam Negeri (UIN) yang merupakan
ekspansi dari IAIN dan STAIN. Upaya ijtihadi
hubungan Islam dan sains di UIN melahirkan
beberapa model, di antaranya: jaring laba-laba (UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta), pohon ilmu (UIN Maliki
Malang), dan twins tower (UIN Sunan Ampel
Surabaya). Walaupun model integrasi itu belum
sepenuhnya melembaga, namun upaya itu patut
dihargai karena membangun paradigma keilmuan
memerlukan beberapa generasi sampai menemukan
suatu mazhab keilmuan (school of knowledge)
tertentu. Buku yang merupakan hasil penelitian
disertasi, yang mengkaji tentang integrasi Islam dan
sains dalam kurikulum di UINSA Surabaya, ini boleh
dikatakan sebagai penelitian awal yang diharapkan
dapat mengilhami dan sekaligus sebagai pijakan
bagi peneliti-peneliti berikutnya sejalan dengan
semakin matangnya konsep integrasi itu sendiri.
Prof. Dr. Tobroni, M.Si. Guru Besar Fakultas Agama
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Islam Universitas Muhammadiyah Malang
Ketika persoalan pendidikan Islam semakin
kompleks di era disrupsi ini, yang menempatkan
paradigma terbuka dan terhubung secara cepat
mempengaruhi berbagai bidang, seperti sosial,
budaya, ekonomi, politik, termasuk dunia
pendidikan. Di era ini, kita semua juga dihadapkan
pada masa yang membutuhkan pemikiran tingkat
tinggi, analitis, di luar dari rutinitas, dan tidak manual
yang hanya mengikuti kebiasaan yang ada selama
ini. Akan tetapi, apabila paradigma kebudayaan
yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan
secara alamiah, tidak mustahil kebudayaan transnasional akan menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak
akan ada lagi jati diri keIndonesiaan, jati diri yang
bisa dibanggakan. Untuk itu, buku ini hadir pada
saat yang tepat dengan penyajian fundamental
argument yang dapat mendasari agar paradigma
tuntutan di era disrupsi tidak liar dan tidak
menghilangkan jati diri ke-indonesiaannya. Misalnya
dalam pemikiran penulis yang menganalisis Islam
dalam konteks kemoderenan dan keindonesiaan
serta konsep Islam tentang keberagaman dan
keberagamaan, sangat menarik tiap babnya yang
mengupas tuntas sekaligus memberikan solusi
alternatif kekinian. Akhirnya, semoga buku ini
memberikan banyak manfaat moral dan intelektual
baik bagi Adinda Dr. Afiful Ikhwan sebagai
penulisnya yang telah berjuang keras mewujudkan
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hingga menjadi sebuah buku maupun kepada para
pembaca yang budiman yang telah menyerap
pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya.
Amin.
Dalam dunia akademik kita bergelut dengan istilah
strategi, model, pendekatan, metode dan teknik
pembelajaran. Namun dikarenakan kurang akrab
dengan istilah-istilah tersebut, sering sekali
kemudian kita terjebak dengan pengucapan yang
keliru. Mengabaikan kebakuan istilah-istilah tersebut
mengakibatkan kerancuan atau gagal paham
sehingga jangan heran kemudian muncul lulusan
perguruan tinggi ketika ditanya perbedaan dari
beberapa istilah di atas akan menjawab sekenanya
saja. Sebagai contoh cooperative learning. Tidak
jarang ada yang menduga cooperative learning
adalah strategi pembelajaran, padahal cooperative
learning adalah model dan atau pendekatan dalam
sebuah pembelajaran. Contoh lain, inkuiri. Sebagian
kita juga menyangka inkuiri adalah model
pembelajaran, padahal lebih tepatnya inkuiri itu
disebut metode pembelajaran. Pada kesempatan
yang lain pula ada seorang guru menyampaikan
atau menuliskan dalam silabus pembelajaran
beberapa metode pembelajaran akan tetapi yang ia
tulis bukan metode melainkan teknik pembelajaran.
Adapun teknik pembelajaran yang sering diduga
sebagai metode seperti Teknik Penugasan, Teknik
Diskusi, Teknik Tanya Jawab, Teknik Ceramah dan
Page 23/31

Online Library Pendekatan Dan Metode
Pendidikan Islam S Ebuah
lain sebagainya. Dalam buku Metode Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam ini, penulis tidak akan
meluas kan pembahasan sampai kepada strategi,
pendekatan, dan teknik pembelajaran. Untuk edisi
lengkap akan penulis sampaikan pada buku terbitan
selanjutnya. Oleh karena itu, sesuai dengan judul
buku ini Metode Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam, maka pembaca akan disuguhi penjelasan
secara gamblang tentang model dan metode
pembelajaran sebab dua istilah ini seringkali
dipertukarkan. Dan pembaca akan mendapati
bagaimana aplikasi dari metode pembelajaran
tersebut yang tentunya telah penulis sesuaikan
dengan konteks Kurikulum 2013.
Pembaruan pendidikan Islam dilakukan secara masif
demi pemenuhan kebutuhan dan perkembangan
zaman. Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu
negara plural terbesar dunia, sudah sewajarnya
menghidupkan pendidikan agama yang menghargai
keberagaman. Melalui pendidikan agama Islam
multikultural nilai-nilai pengakuan dan penghargaan
terhadap pluralitas diajarkan. Oleh sebab itu,
pendidikan agama Islam multikultural penting
diimplementasikan untuk mewujudkan komitmen
pendidikan Islam dalam memperkokoh Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mulai
terkoyak-koyak akibat tidak adanya penghargaan
terhadap keragaman yang dapat menjerumuskan
pada pandangan-pandangan stereotipe yang dapat
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memunculkan sikap primordialisme, etnosentrisme,
dan diskriminatif terhadap individu maupun
kelompok lain yang berbeda. Buku yang berjudul
Pendidikan Islam Multikultural (Konsep dan
Implementasi Proses Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam Berbasis Nilai-nilai Multikultural) ini
menyajikan konsep dan implementasi pembelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI) Multikultural. Di
dalamnya membicarakan secara detail bagaimana
mengimplementasikan pembelajaran pendidikan
agama Islam (PAI) mulai dari konsep teoretis hingga
praktik pembelajaran yang memuat perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan penilaian yang
didasarkan pada nilai-nilai multikultural. Terbitnya
buku ini dapat memberi nuansa baru bagi
pengembangan teori Pendidikan Agama Islam
multikultural yang selama ini masih berputar pada
tataran wacana. Melalui contoh-contoh konkret dan
paparan yang sederhana menjadikan buku ini
mudah dipahami dan diimplementasikan. Sehingga
dapat dimanfaatkan secara akademis bagi
mahasiswa S1, S2, S3, dan masyarakat umum
terutama guru Pendidikan Agama Islam untuk
berinovasi dengan pembelajaran Pendidikan Agama
Islam yang berparadigma multikultural.
PENDIDIKAN TAUHID DALAM PERSPEKTIF
KONSTITUSI PENULIS: Zainul Bahri, M.Pd. Editor:
Dr. NURHADI, S.Pd.I., S.E.Sy., S.H., M.Sy., MH.,
M.Pd. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
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978-623-281-344-1 Terbit : Juni 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Kurikulum disusun
sesuai dengan tingkat pendidikan dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
memperhatikan: Meningkatnya iman dan kesalehan
(tauhid)". 2) Relevansi Undang-Undang tentang
Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003
dalam memperkuat nilai-nilai pendidikan Tauhid
yang tujuan utamanya adalah: "Setia dan mengabdi
kepada Allah SWT". Maka hak siswa pertama
adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai
dengan agama yang diikuti dan diajarkan oleh
pendidik agama. Dan kurikulum disusun sesuai
dengan tingkat pendidikan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan peningkatan
pertama, yaitu iman dan kesalehan (tauhid).
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Teologi untuk pendidikan Islam menempati posisi paling
atas, berada di atas posisi filsafat pendidikan Islam dan
posisi ilmu pendidikan Islam. Karena itu, keberadaan
teologi untuk pendidikan Islam memiliki peran yang
sangat urgen dan strategis dalam menentukan arah
pendidikan. Teologi adalah illmu yang paling mendasar
yang mengkaji masalah filsafat Tuhan. Maka, teologi
untuk pendidikan Islam adalah kajian filsafat Tuhan yang
dikhususkan untuk pendidikan Islam. Buku ini
merupakan kumpulan tulisan mahasiswa pascasarjana
Page 26/31

Online Library Pendekatan Dan Metode
Pendidikan Islam S Ebuah
UIN Bandung Jurusan Pendidikan Islam yang dibagi ke
dalam beberapa chapter. (1) Tauhid, Teologi Pendidikan
dan Perilaku Manusia, (2) Tauhid, Teologi Pendidikan
dan Perilaku Kependidikan, (3) Maksud dan Tujuan
Penciptaan Allah Terhadap Makhluk-Nya, (4) Konsep
Pengembangan Diri-AlMarifah, (5) Konsep Pemeliharaan
Allah Terhadap Alam dan Manusia, (6) Konsep
Kewajiban Manusia, (7) Tujuan Hidup Manusia, (8)
Peranan Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi, (9)
Konsepsi Tujuan Pendidikan Islam, (10) Konsep Qudrah
dan Masyiah dalam Diri Manusia, dan (11) Maqashid alSyariah dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam.
Setiap Muslim sudah bersepakat bahwa Al Quran
memberikan penjelasan yang sangat gambling tentang
gambaran dan karakter kehidupan dunia dan akhirat.
Tidak hanya itu, Al Quran juga sudah memberikan
rambu-rambu yang jelas kepada manusia, termasuk
tentang konsep pendidikan yang komprehensif. Sebuah
pendidikan disebut komperehensif jika ia berorientasi
pada kepentingan hidup di dunia dan akhirat sekaligus.
Hasil yang diharapkan dari konsep pendidikan yang
komprehensif itu adalah lahirnya insan kamil. Media
terbaik untuk menciptakan adalah pendidikan. Salah
satu penunjang konsep pendidikan adalah buku. Pada
jenjang manapun, buku merupakan sarana pendukung
yang utama, selain media lainnya. Sejatinya, buku ini
berkaitan erat dengan matakuliah Tafsir Tarbawi, Tafsir
Pendidikan. Nomenklatur matakuliah ini berkaitan
dengan tafsir Al Quran, dan karena itu, konten buku ini
akan selalu berkaitan dengan penjelasan Al Quran
tentang pendidikan dan pengetahuan. ………….. Buku yang
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menunjang Matakuliah Tafsir Tarbawi ini mengulas
konsep dasar pendidikan Islam; landasan metode
pendidikan qur’ani; metode dan proses pembelajaran
dalam Islam; peserta didik dalam pendidikan Islam;
pendidik dalam pendidikan Islam; tafsir ayat-ayat
berdimensi pendidikan; kewajiban belajar mengajar,
tujuan pendidikan, subyek pendidikan, obyek pendidikan,
dan metode pengajaran. Target akhir, mahasiswa
memiliki pengetahuan yang baik tentang pengantar tafsir
pendidikan, mengenal Al Quran, sejarah dan
perkembangan tafsir, metode, corak dan kaidah-kaidah
penafsiran, pendidikan dan pendidikan Islam, konsep
taklim, tarbiyah dan tahdzib. Dengan kemampuan itu,
mereka juga diharapkan mampu mencetak generasi atau
peserta didik dengan kepribadian yang lebih baik.
Sejatinya, permasalahan pendidikan itu bersifat filosofis,
seperti tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan,
pendidik/pengajar dan peserta didik, metode dan
evaluasi pendidikan, serta aspek pendidikan yang
memerlukan pembahasan filosofis. Kajian tentang
pendidikan Islam dari perspektif filsafat ini ditinjau dan
dibahas dari berbagai aspek kehidupan manusiaÑruang
lingkup esensinya (haldkatnya), antara lain: aspek
sejarah, pemildran, lembaga, metodologi, dan filsafat.
Pendalaman kajian textbook ini, membahas: filsafat dan
filsafat pendidikan Islam; hakikat pendidikan Islam;
hakikat alam semesta; hakikat manusia; haldkat ilmu
pengetahuan; hakikat tujuan pendidikan Islam; hakikat
kurikulum pendidikan Islam; tinjauan filosofis tentang
berbagai komponen dasar pendidikan Islam; dan
tinjauan filosofis tentang berbagai aspek pendidikan
Page 28/31

Online Library Pendekatan Dan Metode
Pendidikan Islam S Ebuah
Islam. *** Persembahan penerbit Kencana
(PrenadaMedia)
As an annual event, The 2nd International Conference
on Islamic Studies (ICIS) 2020 continued the agenda to
bring together researcher, academics, experts and
professionals in examining selected theme by applying
multidisciplinary approaches. In 2020, this event will be
held in 27-28 October at IAIN Ponorogo. The conference
from any kind of stakeholders related with Islamic
Studies, Education, Political, Law and Social Related
Studies. Each contributed paper was refereed before
being accepted for publication. The double-blind peer
reviewed was used in the paper selection.
Buku Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia yang
kini berada di tangan para pembaca yang budiman hadir
untuk membantu para pembaca memahami berbagai
gagasan, pemikiran, upaya, dan strategi dalam
memperbarui pendidikan Islam. Di tengah-tengah
kehidupan era global dan milenial yang penuh tantangan
seperti sekarang ini, kiranya dunia pendidikan Islam
memerlukan spirit dan energi yang cukup untuk
mengubah tantangan tersebut agar menjadi peluang. Di
tengah-tengah situasi dan kondisi yang demikian itulah,
buku ini hadir menemani para penggagas, inovator,
desainer, dan praktisi pendidikan Islam. Untuk itu, buku
ini sangat layak dan penting untuk dibaca, ditelaah, dan
diaplikasikan. Semoga. Buku persembahan penerbit
Prenada Media
Pendidikan berkorelasi dengan kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial budaya suatu bangsa. Dalam
bidang politik, pendidikan dapat mentransformasikan
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tradisi dan budaya damai, tenteram, saling menolong,
menyiapkan diri menjadi bagian penting dari kehidupan
bangsa, dan peka terhadap kehidupan masyarakat dan
bangsa. Dalam bidang ekonomi, pendidikan akan
menghasilkan tenaga produktif, yaitu tenaga yang
terampil secara ekonomis dan intelektual. Jika
masyarakat mengalami kemajuan dalam bidang ilmu
pengetahuan, maka di dalamnya banyak individu yang
mendapat kemudahan hidup, kesejahteraan, dan
kemudahan mengekspresikan kemanusiaannya, baik
dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dalam
konteks paradigma pendidikan Islam, fokus
pembelajaran tidak hanya pada aspek intelektual, akan
tetapi pada aspek piritual dan teologis. Pilar spiritual dan
teologis ialah manusia dapat terdidik untuk menghayati
dirinya sebagai makhluk Allah yang kehadirannya untuk
mengabdi dan beribadah kepada Allah Swt. Segala
aktivitas yang dilakukan manusia selamanya bernuansa
pengabdian, baik sebagai lakon ekonomi, politik,
profesional, dan lain sebagainya. Pilar spritual dan
teologis memberikan efek kejiwaan bagi setiap orang
berupa merasakan ketenangan dalam hidup,
menghilangkan egoisme, membangun hubungan
harmonis sesama manusia dan makhluk lain, memiliki
kepastian kehidupan di masa depan.
Buku ini berawal dari paper yang penulis siapkan untuk
memberi matakuliah filsafat ilmu, filsafat Islam dan
filsafat pendidikan Islam, serta isu-isu kontemporer
dalam pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan dan Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Rektor
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UIN Walisongo Semarang atas dukungan dana untuk
penulisan bahan ajar matakuliahÊ filsafat pendidikan
Islam, dan juga dukungan dana untuk melakukan post
doctoral research di Marmara University Istanbul Turki,
dan Nagoya University Jepang, sehingga penulis dapat
memperoleh buku-buku referensi yang relevan dengan
bidang kajian filsafat pendidikan Islam, sehingga buku ini
bisa terwujud dalam format yang lebih sistematis dan isi
yang lebih berbobot dan memiliki sudut pandang yang
berbeda dengan bukubuku filsafat pendidikan Islam yang
sudah ada. *** Persembahan penerbit Kencana
(PrenadaMedia)
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