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When people should go to the ebook stores, search foundation by shop, shelf by
shelf, it is essentially problematic. This is why we offer the ebook compilations in
this website. It will agreed ease you to look guide konsep dasar pendidikan agama
islam di sekolah dasar as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact want, you
can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can
be every best area within net connections. If you purpose to download and install
the konsep dasar pendidikan agama islam di sekolah dasar, it is definitely easy
then, previously currently we extend the partner to buy and create bargains to
download and install konsep dasar pendidikan agama islam di sekolah dasar for
that reason simple!
Pengembangan Pembelajaran Agama Islam di Era Digital - Seg 1
MATA KULIAH - AGAMA ISLAMProdi Pendidikan Agama Islam - Program Sarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam UII Konsep Dasar Pendidikan Karakter , Kuliah Online
Agama Islam Universitas STEKOM KISI-KISI UJIAN KOMPREHENSIF PAI Konsep Dasar
Manajemen Pendidikan | Materi Kuliah 4 Konsep Dasar Pendidikan Ekonomi Islam
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Rasulullah S.A.W Konsep Dasar Pendidikan Dalam Islam - Ustadz Ali Ahmad Bin
Umar SOAL SKB CPNS GURU AGAMA ISLAM ( PAI - Pendidikan Agama Islam )
Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Syiar Ekonomi Islam \"4 Konsep Dasar Pendidikan
Ekonomi Ala Rasulullah\" PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | KONSEP DASAR 1 \u0026 2
#EPISODE 8 Cek ini dulu sebelum mengusul proposal skripsi..!!! Pengantar
Perkuliahan PAI Multikultural | Kuliah Perdana Konsep dasar ilmu pendidikan Islam
Pendidikan Agama Islam Kelas 3 SD Pelajaran 5 Shalat Kewajibanku Pertemuan 15
Konsep Dasar Manajemen Lembaga Pendidikan Kajian Ihya Ulumuddin | Prof. Dr.
KH. Nasaruddin Umar, MA. Eksplorasi Sosialisme dalam Sejarah Indonesia
Konsep Dasar Pendidikan Agama Islam
Ketiga konsep dasar mempunyai peran masing-masing dalam proses pendidikan
Islam. 1. Ta’dib Ta’dib adalah berasal dari kata benda dan mempunyai kata kerja
adaba yang berarti mendidik. Bentuk kata ini belum tertuju dan memerlukan
tujuan (objek) yang dalam pendidikan objek tersebut ialah manusia.

Konsep Pendidikan Islam - Kompasiana.com
Filsafat pendidikan Islam secara umum mengkaji berbagai masalah yang terdapat
dalam dunia pendidikan. Misalnya berkaitan dengan masalah kurikulum
pendidikan, tujuan pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, hakikat
pendidik, hakikat peserta
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(PDF) KONSEP FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | Yegi Rizki ...
KONSEP DASAR KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. April 2018; EDURELIGIA
JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1(1):133-139; DOI:
10.33650/edureligia.v1i1.55. Authors: Abdul Wafi. Download full-text PDF Read ...

(PDF) KONSEP DASAR KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Prof. Dr. Moh. Athiyah al-Abrasyi dalam bukunya “Dasar-Dasar Pokok Pendidikan
Islam” menegaskan bahwa pendidikan agama adalah untuk mendidik akhlak dan
jiwa mereka, menanamkan rasa fadilah (keutamaan), membiasakan mereka
dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan
yang suci seluruhnya ikhlas dan jujur”.

Konsep Dasar Pendidikan Islam | Jurnal HMI Tarbiyah
MAKALAH KONSEP DASAR PENDIDIKAN ISLAM . #Makalah Konsep Dasar Mobilisasi
#Konsep Pendidikan Islam #Perbandingan Konsep Pendidikan Islam #Makalah
Pendidikan Agama Islam. 18 1 0 Download now Lihat PDF Full text Gambar
Referensi ...
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MAKALAH KONSEP DASAR PENDIDIKAN ISLAM
KONSEP PENDIDIKAN ISLAM A. Pengertian Pendidikan Islam ... budaya, dan agama
yang dikehendaki oleh generasi mendatang. c. Formulasi Tujuan Pendidikan
Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan
yang sadar akan tujuan, maka tujuan pendidikan biasanya dirumuskan ...
20Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan ...

BAB II KONSEP PENDIDIKAN ISLAM A. Pengertian Pendidikan Islam
Dasar pendidikan Islam tertumpu dalam Al-Qur`an dan sunnah Nabi. Di atas dua
pilar inilah dibangun konsep dasar pendidikan Islam. Titik tolaknya dimulai dari
konsep manusia menurut Islam. Menurut Haidar Putra daulay dasar pendidikan
Islam adalah suatu konsep yang menggambarkan ciri suatu bentuk baik dalam hal
yang nampak ataupun yang tidak ...

Makalah Konsep Pendidikan Islam ~ Aneka Ragam Makalah
100 | AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar vol. 2, no. 2, 2018 menunjukkan bahwa
akhlak sangat berkontribusi dalam konseptualisasi pendidikan dasar Islam yakni
sebagai berikut; pertama, membantu merumuskan tujuan pendidikan. Kedua,
membantu dalam merumuskan ciri-ciri dan kandungan kurikulum. Ketiga,
membantu merumuskan ciri-ciri guru profesional.
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Konsep Akhlak dalam Islam dan Kontribusinya Terhadap ...
Bogor, 8 Mei 2014 DASAR-DASAR PENDIDIKAN ISLAM (makalah mata kuliah
Orientasi Baru dalam Pendidikan Islam) by. Oleh Ruhyana A. PENDAHULUAN
Pendidikan pada umumnya merupakan masalah yang tidak pernah selesai
(unfinished agenda), dimana pendidikan selalu menjadi pembicaraan yang hangat
dan tidak pernah memuaskan baik bagi negara miskin, berkembang maupun
negara yang sudah maju.

DASAR-DASAR PENDIDIKAN ISLAM | pendidikanislamyes
Dasar Pendidikan Islam Bagi umat Islam agama adalah dasar (pondasi) utama dari
keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat
universal mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan
manusia baik yang bersifat ubudiyyah (mengatur hubungan manusia dengan
Tuhannya), maupun yang bersifat muamalah (mengatur hubungan manusia
dengan sesamanya) (Zuhairini ...

Pengertian, Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam ...
Pendidikan Islam, seringkali dimaksud sebagai pendidikan dalam arti sempit yaitu
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proses belajar mengajar dimana Agama Islam menjadi “core curricullum”.
Pendidikan Islam bisa pula lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat
kegiatan yang menjadikan Islam sebagai identitasnya, baik yang semata-mata
maupun tersamar.

Makalah Konsep Dasar Pendidikan Islam - Blogger
KONSEP AGAMA KONSEP AGAMA SECARA ETIMOLOGIS DAN TERMINOLOGIS ...
•Untuk memperoleh Islam ilmu, manusia harus menemukan dasar hukum
(rujukan) yang jelas, bukan semata-mata ... •Manfaatkah apabila pendidikan Islam
tidak menghasilkan perubahan perilaku ke arah yang

KONSEP AGAMA - poltekkesjogja.ac.id
Pendidikan Islam merupakan hal yang terintegrasi dan tak dapat dipisahkan dari
ajaran Islam sendiri. Konsep ilmu dalam Islam-sebagai salah satu unsur pendidikanhendaknya mengacu kepada lingkungan dan kebutuhan masyarakat . Karena itu
harus bersifat applicable.

KOMPONEN DASAR PENDIDIKAN ISLAM - MATERI MAKALAH
[22] Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan
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Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 2012) hlm. 3.
3. [23] Zainal Arifin, Konsep dan Pengembangan Kurikulum , (Bandung: PT.

SAIF_HOME: KONSEP DASAR KURIKULUM
Sebagai dasar pendidikan islam, Al-qur’an dan Al-hadis adalah rujukan untuk
mencari, membuat, dan mengembangkan paradigm, konsep, prinsip, teori, dan
teknik pendidikan agama islam. [7] ] c. Segi psikologis

Intisari Samudra Ilmu: KONSEP DASAR TENTANG PAI
Oleh karena itu, al-Qur an dan hadits merupakan dasar utama pengembangan
pendidikan Islam. Hal ini senada dengan ungkapan Jalaluddin dan Usman Said
bahwa : Dasar pendidikan agama Islam adalah identik dengan ajaran Islam itu
sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu al-Qur an dan hadits. [36]

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM - Juragan Desa
Jurnal Doc: jurnal konsep dasar manajemen pendidikan islam. Jurnal-Doc.com
adalah blog yang berbagi informasi View Jurnal Manajemen Strategik Pendidikan
Images, Jurnal, Dokumen dan jurnal gratis yang mana file berikut ini adalah
kumpulan dari berbagi sumber tentang jurnal konsep dasar manajemen pendidikan
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islam yang bisa digunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol
download hijau ...

jurnal konsep dasar manajemen pendidikan islam | Jurnal Doc
Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 10. No. I 2019 P. ISSN: 20869118 EISSN: 2528-2476 159 KONSEP DASAR EVALUASI DAN IMPLIKASINYA DALAM
EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH Tatang Hidayat1
Abas Asyafah2 tatanghidayat@upi.edu1 Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
Jawa Barat1, 2 Abstract

KONSEP DASAR EVALUASI DAN IMPLIKASINYA DALAM EVALUASI ...
Pengertiandefinisi.com – Pengertian pendidikan agama Islam dapat diartikan
sebagai suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau instansi
pendidikan yang memberikan materi mengenai agama islam kepada orang yang
ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam baik dari segi materi akademis
maupun dari segi praktik yang dapat dilakukan sehari hari.

Pengertian Pendidikan Agama Islam | Pengertian dan Definisi
Radikalisasi Dan Deradikalisasi Pendidikan Agama Islam Abror F03214027 Pdf Ingin
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Mempelajari Sistem Pdf Document. Zainur Rofiq Manusia Dalam Pendidikan Islam
Pdf Document. Pendidikan Humanis Digilib Uin Sunan Kalijaga Mafiadoc Com.
Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif H Pendidikan Islam Dalam Perspektif H
Muzayyin Arifin

Pendidikan merupakan upaya strategis untuk membangun peradaban umat
manusia. Karena itu, ia memerlukan kesungguhan dalam pelaksanaannya demi
tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang dikehendaki. Eksplorasi terhadap
kandungan Al-Qur’ân menghasilkan suatu teori yang disebut Pendidikan Qur’ani,
yang di dalamnya termasuk konsep, landasan filosofis, metodis, dan aplikasi
pendidikan Qur’ani. Di samping itu Al-Qur’an juga merupakan sumber materi
pendidikan yang tak ada habis-habisnya untuk digali. Buku ini bertujuan untuk
mengungkap permasalahan yang telah dipraktikkan dalam dunia pendidikan kita.
Islam sebagai sebuah sistem hidup yang paripurna juga membawa ajaran-ajaran
yang bermuatan pendidikan. Dalam hal ini, Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam
di dalamnya kaya dengan nilai-nilai pendidikan yang bisa dijadikan pegangan bagi
para pendidik atau siapa pun yang berkepentingan dengan pendidikan. Dari sudut
ilmiah, untuk mendapat corak khusus terhadap pelaksanaan pendidikan dengan
perspektif Al-Qur’an. Banyaknya kajian-kajian tentang pendidikan yang masih
bersifat umum. Dengan demikian, corak khusus yang berlabel perspektif Al-Qur’an
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ini, sangat perlu kehadirannya dengan maksud untuk menambah dan meramaikan
khazanah intelektual Islam. Perlu diingat pula, bahwa terbangunnya konsep
pendidikan menurut pandangan Islam dan termanifestasikannya secara benar,
dimungkinkan akan dapat meminimalisir pelaksanaan pendidikan yang sekuler dan
materialistik. Di sisi lain, buku ini dipandang sangat penting artinya bagi
pengembangan pemikiran di Tanah Air. Sebab, secara umum masyarakat
Indonesia sedang menghadapi masalah-masalah pendidikan yang sangat
kompleks, termasuk di dalamnya krisis moralitas, yang salah satu penyebabnya
adalah kurang memahami penerapan metode pendidikan yang Qur’ani.
Model pembelajaran merupakan representasi metode pembelajaran yang berisi
seperangkat strategi pembelajaran yang terintegrasi dan dideskripsikan secara
detail sebagai panduan dalam melaksanakan praktek pembelajaran. Model
menjembatani antara teori dengan praktek, artinya model bersifat menerjemahkan
dari teori kedalam dunia konkrit dan praktek. Lingkup model pembelajaran adalah
lingkup mikro, bagaimana sebuah metode pembelajaran dengan segenap prosedur
strateginya diaplikasikan dan diuraikan secara detail. Adapun lingkup model
pengembangan pembelajaran adalah lingkup makro, bagaimana sebuah metode
pembelajaran, dipilih melalui serangkaian proses analisis, dirancang,
dikembangkan, diproduksi, diaplikasikan, dievaluasi dan diinstalasikan sebagai
rangkaian proses pengembangan pembelajaran. Berkembangnya beragam modelmodel pembelajaran menunjukkan semakin berkembangnya konsepsi teknologi
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pembelajaran yang seiring dengan berkembangnya teori belajar dan pembelajaran.
Hal ini berarti teori serta praktik dalam teknologi pembelajaran, mengandung
pengertian terus-menerus dibangun dan diperbaiki melalui kegiatan penelitian dan
praktek reflektif, dimana istilah tersebut juga tercakup sebagai makna dari studi,
yaitu studi yang mengacu pada kegiatan pengumpulan informasi dan analisis
melampaui konsep tradisional penelitian. Hal tersebut mencakup penelitian
kuantitatif dan kualitatif serta bentuk-bentuk lain dari disiplin metode penelitian
lainnya. Tegasnya, kegiatan penelitian memiliki kebiasaan yang baik dalam
memunculkan ideide baru dan proses evaluatif untuk membantu meningkatkan
kualitas praktik. Kegiatan Penelitian dapat dilakukan berdasarkan berbagai
konstruksi metodologis yang sama baiknya dengan konstruksi teoretis. Keberadaan
model-model pembelajaran menunjukkan bahwa bidang teknologi pembelajaran
telah berkembang dari penelitian yang mencoba untuk "membuktikan" bahwa
media dan teknologi adalah alat yang efektif untuk pengajaran, menuju ke
formulasi penelitian guna memeriksa dan menguji pendekatan aplikasi proses dan
teknologi dalam rangka meningkatkan pembelajaran. Pengembangan suatu model
pembelajaran merupakan salah satu contoh terobosan baru dalam menciptakan
formulasi penelitian dibidang teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran ke arah yang lebih baik. Pengembangan model pembelajaran dalam
bidang teknologi pembelajaran telah dipengaruhi oleh perkembangan dan
perubahan dalam teori belajar, pengelolaan informasi, komunikasi dan dan bidang
lainnya. Perkembangan teori behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme telah
Page 11/17

Read Online Konsep Dasar Pendidikan Agama Islam Di Sekolah
Dasar
mengubah penekanan dalam bidang belajar mengajar. Perhatian terhadap
perspektif peserta didik, karakteristik dan kepemilikan proses pembelajaran telah
tumbuh dan berkembang dengan terciptanya model-model pembelajaran yang
baru dan inovatif.
Pengembangan Model-Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam PENULIS:
Muhamad Ishaac Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-320-9 Terbit : Agustus
2020 www.guepedia.com Sinopsis: Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu
mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam pendidikan, karena
dengannya dapat membentuk karakter peserta didik yang baik dan dapat menjadi
bermanfaat bagi kehidupan. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di dalam kelas
lebih didominasi oleh kegiatan guru dengan metode ceramah dan pemberian tugas
pada siswa, sedangkan kegiatan siswa lebih banyak diam dan mendengarkan
penjelasan guru, mencatat hal-hal yang dianggap penting dan mengerjakan tugas
yang diberikan oleh guru, sehingga keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran
kurang maksimal. Selain daripada itu, pendidikan yang hanya menggunakan
metode-metode lama yang mana guru hanya menerangkan dan memberi tugas
kepada siswa, yang membuat siswa bosan, sehingga proses belajar mengajar
menjadi tidak menarik dan membosankan, yang akhirnya tidak ada kemajuan di
dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya model-model pembelajaran
yang dijadikan pedoman untuk guru agar proses belajar mengajar lebih menarik
yang nantinya mampu membentuk anak didiknya karena kedewasaan seperti yang
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diharapkan. Buku ini hadir dengan ulasan terkait model-model pembelajaran yang
dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan
menggunakan pendekatan student centered yang menjadikan siswa menjadi
berperan aktif dalam pembelajaran. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys

Adalah benar, bahwa pendidikan dalam pengertian umum selalu diterjemahkan
sebagai penyebaran dan internalisasi nilai dari berbagai pengalaman kumulatif,
baik berupa keyakinan, sikap, pengetahuan maupun penerapannya yang dinilai
positif dan bermanfaat oleh satu generasi ke generasi. Dalam perspektif ini, tidak
ada perbedaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya, karena
pendidikan pada umumnya, sebagaimana banyak didefinisikan para pakar,
merupakan upaya normatif untuk membantu orang lain berkembang ke tingkat
yang lebih baik. Sifat yang sesungguhnya dari suatu sistem pendidikan dan
perbedaannya dengan sistem-sistem lainnya, hanya dapat dipahami jika konsep
dasar pendidikan itu dipelajari dengan seksama. Dalam hal ini, seperti nanti dapat
dibaca pada uraian-uraian yang disajikan oleh para penulis pada buku ini, akan
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terlihat bahwa perbedaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan Barat
Modern umpamanya ialah, nilai tinggi yang diberikannya pada iman dan kesalehan
hidup berdasarkan ajaran Islam sebagai salah satu dari tujuan fundamentalnya.
Jika nampak terlihat adanya sebuah paradigma pendidikan yang memberdayakan
peserta didik merupakan sebuah keniscayaan.
Buku ini merupakan pengantar atau kajian awal bagi siapa pun yang hendak
mengembangkan Pendidikan Agama Islam (PAI) dari berbagai sudut pandang;
filsafat, psikologi, sosiologi, dan institusi. Tujuannya adalah agar pendidikan Agama
Islam dapat berkembang secara dinamis di tengah krisis kebangsaan yang
multidimensi. Sungguh pun demikian, bukan berarti pengembangan PAI bisa
dilakukan secara serampangan. Yakni, mengadopsi segala hal yang datang dari
“luar” tanpa seleksi yang cermat. Bagaimanapun, PAI masih dihadapkan pada
permasalahan dan kenyataan yang kompleks. Di antaranya persoalan normatifideologi, perbedaan kondisi alam, ekonomi, sosio-kultural, dan kesiapan semua
pihak terutama masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan. Bisa
dikatakan, pengembangan sistem pendidikan Islam akan banyak menyentuh
dimensi-dimensi normatif-ideologis, filosofis, psikologis,sosiologis, historis, kultural,
ekonomi, dan bahkan kebijakan politik. Dalam usaha mengatasi persoalanpersoalan di atas, penulis mencoba memberikan tawaran-tawaran gagasan tentang
pengembangan PAI dari berbagai perspektif. Selain itu, penulis berharap buku ini
bisa menjadi titik tolak dan landasaran yang kokoh bagi pelaksana Pendidikan
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Agama Islam, pengembang, dan penentu kebijakan pendidikan dalam
mengembangkan serta menyelenggarakan program PAI, baik di sekolah-sekolah,
madrasah, pesantren maupun di perguruan tinggi.
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 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. رخاوألا هذه يف، ةيبرتلا تحبصأ
 بالطلا سامح بذج ىلع ةردق لقأ اهنأب رعشيو ديازتم لكشب ارطخ ةيمالسإلا، مث
اراكفأ مدقت يتلا ةيميلعتلا داوملاو ملعتلا ةيلمع لالخ نم فقوملا اذه مقافتي
ةلماشلا تاسرامملاو مهفلا نم الدب ةيرصح. روهدتملا فقوملا لالخ نم اذه حضتي
 عمتجملا نيب تافالتخالا مارتحاو لوبق يف لثمتملا، يف بالطلا نيب ةصاخو
سرادملا. Indonesia sebagai salah satu negara besar di kawasan Asia Tenggara
memiliki keragaman budaya yang kompleks. Data secara antropologis
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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 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.
Kehadiran buku ini mengisi ruang kosong di antara sekian banyak buku pendidikan
Islam lainnya. Buku ini menggambarkan beberapa tema yang dianggap penting
dalam konten pendidikan Islam. Pemaknaan pendidikan dalam buku ini, walaupun
kurang mendalam namun penulis mencoba memaparkannya dengan
memerhatikan aspek substantif pendidikan Islam. Pembahasan pada buku ini lebih
mengarah pada beberapa komponen pendidikan, seperti konsep pendidikan,
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tujuan, pendidik (guru), kurikulum, metode, dan alat. Tetapi karena ada beberapa
hal yang dipandang penting untuk dipaparkan, penulis mengulas pula konsepsi
manusia dan sedikit gambaran mengenai potret pondok pesantren sebagai
lembaga pendidikan Islam “indigenous” di Indonesia, sistem pendidikan Islam
dalam perkembangan modern dan sosial budaya, serta ulasan mengenai
Pendidikan Agama Islam di sekolah.
Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi
mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca
dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.
Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam
memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian
pada bidang ilmu yang diperlukan.
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