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ABSTRACT 

Religious education in the household is the first and foremost 

education, because it is religious education in the household that 

has the most time, compared to education in other institutions, 

such as in the community, houses of worship, and in schools in 

developing religious knowledge. Religious education in the 

community lasted only a few hours each week. So the most free 

time is religious education at home, because this is the most 

important thing and must be done by parents to educate their 

children. 

Religious education (Islam) in the family is very important and 

absolutely must be carried out by both parents from an early age 

to adulthood. Moreover, if we remember that the family is the 

first and foremost center of education, it even functions as the 

foundation for the formation of the child's personality, in 

accordance with the hadith of the Prophet that "every child born 

has the potential to be religious monotheism, so it is the two 

parents who make the child a Jew, Christian or Zoroastrian." 

      Ahmad Tafsir's conception of the religious education 

curriculum in the household is one of the basic values that need 

to be maintained and developed by Muslims, especially by 

parents in educating their children. Aren't parents the first and 

foremost educators? If there are three generations in one 

household, then it means that the child's educators are in that 

household, apart from the father and mother, also the 

grandparents, and maybe the uncles and aunts. Because 

education must begin when the child is in the womb, prospective 

fathers and prospective mothers have become educators. 

Keywords: concept, religious education curriculum, household 

 

ABSTRAKSI 

Pendidikan agama dalam  rumah tangga adalah pendidikan 

pertama dan utama, karena pendidikan agama di rumah tangga 

itulah yang mempunyai waktu terbanyak, dibandingkan dengan 

pendidikan di lembaga-lembaga lain, seperti di masyarakat, 

rumah ibadah, maupun di sekolah dalam mengembangkan ilmu 

keagamaannya. Pendidikan agama di masyarakat hanya 

berlangsung beberapa jam saja setiap minggu. Jadi waktu yang 
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PENDAHULUAN
Kata orang, institusi keluaga itu 

mirip bahtera. Ada nahkoda yang 
memegang kendali, ada yang mengurusi 
perbekalan, ada relasi dan seterusnya. 
Bersama-sama seluruh awak 
mengarahkan bahteranya menuju pulau 
impian. Begitu pula nasib yang akan 
dialami seluruh keluarga, apabila 
nahkodanya (Bapak) tidak 
mempedulikan keadaan keluarganya, 
dan asyik bersenang-senang sendirian, 
mengurus perbekalannya (Ibu), tetapi 
tidak memperhatikan kebutuhan jasmani 
dan rohani anak-anaknya, maka keadaan 
dalam rumah tangga akan goyah. 

Mendidik anak dalam keluarga agar 
tumbuh dewasa keagamaannya (Islam) 
dan keimanan yang sahih, meniscayakan 
orang tua memiliki tiga hal penting, yaitu 
pemahaman atau kesadaran utuh tentang 
ajaran-ajaran pokok agama, keimanan 

yang benar, serta kepatuhan dalam 
menjalankam segenap kewajiban agama. 
Dengan hal itu, idealisme orang tua/ 
menjadi mungkin  nyata, bukan sekedar 
hayalan belaka (Ali Misykini, 2004). 

 Bagi keluarga muslim, anak 
merupakan salah satu rahmat karunia 
dari Allah yang wajib disyukuri, tetapi 
dibalik itu juga merupakan amanat dari 
Allah kepada kedua orang tuanya, agar 
diasuh, dipelihara, dan dididik dengan 
sebaik-baiknya. Itulah sebabnya, 
kewajiban orang tua terhadap anaknya 
tidak hanya cukup memenuhi kebutuhan 
lahiriah wajib memenuhi kebutuhan 
rohaniah anak. 

 Pendidikan agama (islam) dalam 
keluarga, adalah sangat penting dan 
mutlak harus dilakukan oleh kedua 
orang tuanya sejak dini sampai dewasa, 
karena berfungsi sebagai peletak dasar 

paling luang adalah pendidikan agama di rumah, karena ini hal 

yang paling penting dan harus dilakukan orang tua untuk 

mendidik anaknya. 

 Pendidikan agama (islam) dalam  keluarga, adalah sangat 

penting dan mutlak harus dilakukan oleh kedua orang tuanya 

sejak dini sampai dewasa. Lebih-lebih kalau kita ingat bahwa 

keluarga adalah sebagai pusat pendidikan yang pertama dan 

utama, bahkan juga berfungsi sebagai peletak dasar pembentukan 

pribadi anak , sesuai dengan hadits Nabi bahwa “setiap anak 

yang dilahirkan itu telah membawa potensi untuk beragama 

tauhid, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu 

beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi”. 

Konsepsi Ahmad Tafsir tentang kurikulum pendidikan agama 

dalam rumah tangga, merupakan salah satu nilai dasar yang perlu 

dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam, terutama oleh 

para orang tua dalam mendidik anaknya. Bukankah orang tua 

merupakan pendidik pertama dan utama?  Jika dalam satu rumah 

tangga tinggal tiga generasi, maka berarti pendidik anak ada di 

dalam rumah tangga itu, selain ayah dan ibunya, juga kakek dan 

neneknya, dan mungkin paman bibinya. Karena pendidikan harus 

dimulai sejak anak berada dalam kandungan, maka calon ayah 

dan calon ibupun sudah menjadi pendidik. 

 Kata kunci: konsep, kurikulum pendidikan agama, rumah 

tangga 
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 pembentukan pribadi anak , sesuai 
dengan hadits Nabi bahwa “setiap anak 
yang dilahirkan itu telah membawa 
potensi untuk beragama tauhid, maka 
kedua orang  

tuanyalah yang menjadikan anak itu 
beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi”. 

Banyak diantara pemuda-pemudi 
saat ini tingkah lakunya tidak 
mencerminkan nilai-nilai agamis, bahkan 
melanggar atuan-aturan negara, 
Kenyataan seperti ini karena kurangnya 
pendidikan agama dalam keluarga. 

 Ramayulis (2006: 102) mengatakan, 
keluarga merupakan orang pertama, 
dimana sifat kepribadian akan tumbuh 
dan terbentuk. Seseorang akan menjadi 
warga masyarakat yang baik, bergantung 
pada sifatnya yang tumbuh dalam 
kehidupan keluarga dimana anak 
dibesarkan. 

Hal ini juga dipraktikkan Nabi dalam 
sunnahnya. Diantara orang yang dahulu 
beriman dan masuk Islam adalah anggota 
keluarga, yaitu Khadijah, Ali bin Abi 
Tholib, dan Zaid bin Harisah. Jadi begitu 
pentingnya pendidikan agama dalam 
keluarga menurut Al Qur‟an, Hadits, dan 
para pakar pendidikan. Tentunya hal 
demikian seharusnya dipahami oleh 
orang tua dalam mendidik anaknya. 

Ahmad Tafsir adalah satu dari sekian 
banyak tokoh pendidikan sekaligus 
pensyarah atas pemikiran lain, yang 
mempunyai perhatian yang sangat besar 
masalah kependidikan. Pemikirannya 
yang kompleks mengenai pendidikan 
agama ditinjau dari beberapa aspeknya 
menjadi rujukan bagi para pemikir lain 
dalam pembahasan pendidikan. Karena 
dedikasinya yang tinggi inilah ia menjadi 
guru besar di bidang pendidikan di 
Fakultas Tarbiyah IAIN Bandung. Beliau 
sangat gigih dalam mempertahankan 
ajaran Islam sebagai sumber ilmu dalam 
pembentukan kurikulum. 

Karya-karyanya berisi kupasan yang 
mendalam ditinjau dari berbagai aspek 

dan disiplin ilmu. Pemikiran filosofi 
sangat mempengaruhi dalam setiap 
karyanya, dan akhir-akhir ini beliau 
sering menulis tentang tasawuf. 

Pendidikan rumah tangga 
merupakan awal pendidikan anak dan 
mempunyai peran yang sangat 
menentukan dalam pertumbuhan dan 
perkembangan anak pada masa 
selanjunya. Hal ini yang perlu 
diperhatikan adalah pendidikan orang 
tua itu sendiri, khususnya pendidikan 
ibu, tidak hanya mengikuti pendidikan 
formal tetapi harus senantiasa belajar 
nonformal melalui pengajian, majlis 
ta‟lim, menambah wawasan melalui 
media cetak maupun elektronik yang 
mempunyai implikasi sangat kuat 
terhadap perkembangan dan pendidikan 
anak. 

Pendidikan agama dalam rumah 
tangga yang ditawarkan Ahmad Tafsir 
merupakan satu dari sekian banyak yang 
dikemukakan oleh praktisi dan sekaligus 
tokoh pendidikan. Pemikirannya tidak 
diragukan lagi tentang masalah 
kependidikan. Oleh karena itu, penulis 
berkeinginan untuk meneliti lebih detail 
tentang pendidikan agama dalam rumah 
tangga, sebagai pengembangan ilmu 
dalam lingkungan keluarga. 

Konsepsi Ahmad Tafsir tentang 
kurikulum pendidikan agama dalam 
rumah tangga, merupakan salah satu 
nilai dasar yang perlu dipelihara dan 
dikembangkan oleh umat Islam, terutama 
oleh para orang tua dalam mendidik 
anaknya. Bukankah orang tua 
merupakan pendidik pertama dan 
utama?  Jika dalam satu rumah tangga 
tinggal tiga generasi, maka berarti 
pendidik anak ada di dalam rumah 
tangga itu, selain ayah dan ibunya, juga 
kakek dan neneknya, dan mungkin 
paman bibinya. Karena pendidikan harus 
dimulai sejak anak berada dalam 
kandungan, maka calon ayah dan calon 
ibu pun sudah menjadi pendidik. 
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     Dari gambaran tersebut, maka 
penulis tertarik untuk meneliti dan 
membahasnya dalam tesis dengan judul 
“Konsepsi Ahmad Tafsir Tentang 
Kurikulum Pendidikan Agama dalam 
Rumah Tangga”.  

 
KAJIAN TEORI 
1. Definisi Kurikulum Pendidikan 

Agama dalam Rumah Tangga 
Kurikulum pendidikan agama dalam 

rumah tangga merupakan serangkaian 
kata yang terdiri dari kurikulum, 
pendidikan, agama, dan rumah tangga, 
yang mempunyai arti dan maksud 
khusus.  

Ditinjau dari asal kata kurikulum 
berasal dari bahasa Yunani, yaitu curare, 
yang berarti jarak tempuh pelari. Ada 
pula yang mengatakan bahwa kurikulum 
berasal dari bahasa Latin curriculum 
yang berarti suatu kursus, terutama suatu 
kursus di universitas atau bahan 
pengajaran. 

Sedangkan definisi kurikulum 
menurut M. Arifin, memandang bahwa 
kurikulum adalah seluruh bahan 
pelajaran yang harus disajikan dalam 
proses kependidikan dalam suatu sistem 
institusional pendidikan. Sedangkan 
Zakiyah Daradjat memandang kurikulum 
sebagai suatu program yang 
direncanakan dalam biang pendidikan 
dan dilaksanakan untuk mencapai 
sejumlah tujuan pendidikan tertentu. 
Adapun definisi kurikulum versi 
Indonesia sebagaimana yang tertuang 
dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 pada 
BAB I pasal 1, pengertian kurikulum 
adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 
bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagaipedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. 

Sedangkan secara definisi, kurikulum 
merupakan aktivitas dan kegiatan belajar 

mengajar yang direncanakan, 
diprogramkan bagi peserta didik di 
bawah bimbingan sekolah, baik di dalam 
maupun di luar sekolah. Kurikulum 
dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu 
kurikulum formal, kurikulum non 
formal, dan kurikulum tersembunyi atau 
hidden curriculum. 

Dari beberapa pendapat tentang 
definisi, kurikulum adalah suatu 
program pendidikan yang direncanakan 
dan dilaksanakan untuk mencapai 
tujuan-tujuan pendidikan tertentu. 

Istilah pendidikan berasal dari kata 
didik dengan memberinya awalah pe- 
dan akhiran –an, mengandung arti 
„perbuatan‟, berasal dari bahasa  Yunani, 
yaitu paedagogie yang berarti bimbingan 
yang diberikan kepada anak. Istilah ini 
diterjemahkan dalam bahasa Inggris 
dengan education yang berarti 
pengembanan atau bimbingan. Dalam 
bahasa Arab, istilah ini sering 
diterjemahkan dengan tarbiyah yang 
berarti pendidikan. Sedangkan definisi 
pendidikan menurut John Dewey  adalah 
proses pembentukan kecakapan-
kecakapan fundamental secara 
intelektual dan emosional ke arah alam 
dan sesama manusia. Sementara Ahmad 
D. Marimba memberi definisi pendidikan 
sebagai bimbingan atau pimpinan secara 
sadar  oleh pendidik terhadap 
perkembangan jasmani dan rohani anak 
didik, menuju terbentuknya kepribadian 
yang utama. Selanjutnya, Bapak 
Pendidikan Nasional, Ki Hajar 
Dewantara, mengatakan bahwa 
pendidikan berarti daya dan upaya untuk 
memajukan pertumbuhan budi pekerti, 
pikiran, dan tubuh anak yang antara satu 
dengan yang lainnya saling 
berhubungan, agar dapat memajukan 
kesempurnaan hidup, yakni kehidupan 
dan penghidupan anak-anak yang kita 
didik, selaras dengan dunianya (Abuddin 
Nata, 1999: 290). Sementara itu Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
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 Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan 
bahwa pendidikan adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki akhlak mulia serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan Negara (UU Sisdiknas No 20 
Th 2003 : 5). Dengan demikian, 
pendidikan berarti segala usaha orang 
dewasa dalam pergaulan dengan peserta 
didik untuk memimpin perkembangan 
potensi jasmani dan rohaninya ke arah 
kesempurnaan. 

Sedangkan arti agama dalam 
terminologI, sama dengan peristilahan 
bahasa Inggris religion. Menurut kamus 
“The Hold Inter Mediate Dictionary of 
American English”,  religi itu diterangkan 
sebagai berikut : “Belief in and worship of Gor 
or the supernatural” (keparcayaan dan 
penyembahan kepada Tuhan atau kepada 
yang mengetahui). Dalam kamus “The 
advancedLearner”s Dictionary of Current 
English” bahwa, Religion is belief in the 
existence of supernatural rulling power, the 
creator and controllef of univers, who has 
given to man a spiritual nature wich 
continues to exits after the death of body” 
(Agama adalah mempercayai adanya 
kekuatan kodrat yang maha mengatasi, 
menguasai, menciptakan dan mengawasi 
alam semesta dan yang telah 
dianugerahkan kepada manusia suatu 
watak rohani supaya manusia hidup 
terus-menerus setelah mati tubuhnya). 
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (2005: 12) agama adalah sistem 
yang mengatur tata kepercayaan dan 
peribadatan kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa serta tata kaidah yang 
berhubungan dengan pergaulan manusia 
dan manusia serta lingkungannya. Jadi, 
agama adalah sIstem kepercayaan dan 
penyembahan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. 

Rumah tangga dapat didefinisikan 
sebagai sesuatu yang berkenaan dengan 

urusan kehidupan di rumah atau 
berkenaan dengan keluarga. Menurut 
Bureu of The Cencus Amerika Serikat, 
keluarga adalah “a group of two or more 
person residing together who are related by 
blood, marriage, or adoption”, artinya 
keluarga adalah kelompok social yang terdiri 
atas dua orang atau lebih yang mempunyai 
ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. 
Definisi keluarga juga dikemukakan oleh 
Francis E. Merrit “ The family my be viewed 
as an en during relationship of parent and 
children that performs such functions as the 
protection, rearing dan socialization of 
children and the providing of intimate 
responses between its member” keluarga 
adalah kelompok sosial kecil yang 
umumnya terdiri atas orang tua dan anak 
yang dijiwai oleh suasana afeksi dan rasa 
tanggun gjawab serta memelihara, 
merawat dan melindungi anak dalam 
rangka sosialisasinya agar mereka 
mampu mengendalikan diri dan berjiwa 
sosial. 
2. Kurikulum Pendidikan Agama 

dalam Rumah Tangga 
Fungsi kurikulum pendidikan agama 

dalam rumah tangga sebagai alat untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang 
memiliki bagian penting dan dapat 
mendukung operasinya dengan baik di 
dalam keluarga dan masyarakat. Bagian-
bagian ini disebut aspek pokok 
kurikulum yang saling berkaitan, 
berinteraksi dalam upaya mencapai 
tujuan. Empat aspek pokok kurikulum 
pendidikan Islam sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Ramayulis, yaitu: 
a. bagian yang berkenaan dengan 

tujuan yang ingin dicapai oleh 
pendidikan itu. 

b. bagian yang berisi pengetahuan, 
informasi, data-data, aktivitas, dan 
pengalaman-pengalaman sebagai 
bahan penyusunan kurikulum berisi 
mata pelajaran yang kemudian 
dimasukkan ke dalam silabus. 

c. berupa metode pembelajaran 
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 d. berupa cara melakukan penilaian dan 
pengukuran atau hasil pembelajaran 

Selanjutnya Ramayulis sendiri 
menyebutkan ada enam aspek pokok 
kurikulum, yaitu aspek tujuan, isi 
kurikulum, media/sarana prasarana, 
strategi, proses pembelajaran dan 
penilaian/evaluasi. 
3. Tujuan Pendidikan Agama dalam 

Rumah Tangga 
Tujuan pendidikan menurut Zakiah 

Daradjat adalah sesuatu yang diharapkan 
tercapai setelah salah satu usaha atau 
kegiatan selesai. Sedangkan menurut H. 
M. Arifin, tujuan itu bisa jadi 
menunjukkan kepada masa depan yang 
terletak suatu jarak tertentu yang tidak 
dapat dicapai kecuali dengan usaha 
melalui proses tertentu. 

Menurut Abu Ahmadi (2004: 176-177)  
bahwa dalam lingkungan keluarga ada 
tiga tujuan sosialisasi, yaitu orang tua 
mengajarkan kepada anaknya tentang 
penguasaan diri, nilai-nilai, dan peranan-
peranan sosial.  

Dalam undang-undang pendidikan 
telah dirumuskan tujuan pendidikan 
nasional dalam bab II pasal 4 yang 
berbunyi, “pendidikan nasional 
bertujuan untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan 
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 
manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 
keterampilan, kesehatan jasmani dan 
rohani, kepribadian mantap dan mandiri, 
serta tanggung jawab kemasyarakatan 
dan kebangsaan. 

Bertolak dari rumusan tujuan 
pendidikan nasional tersebut pada 
dasarnya juga merupakan tujuan yang 
ingin dicapai oleh pendidikan Islam. 
Sebagaimana ditetapkan dalam GBHN 
1988 yang berbunyi “pendidikan 
berlangsung seumur hidup dan 
dilaksanakan di dalam lingkungan 
rumah tangga, sekolah dan masyarakat. 

Karena itu pendidikan adalah tanggung 
jawab bersama antara keluarga, 
masyarakat dan pemerintah. 

Tujuan pendidikan agama tidak lain 
adalah tujuan yang merealisasikan 
identitas agamis. Sedangkan idealitas 
agamis hakikatnya adalah mengandung 
nilai perilaku manusia yang didasari atau 
dijiwai oleh iman dan takwa kepada 
Allah sebagai sember kekuasaan mutlak 
yang harud ditaati. 

Tujuan pendidikan agama dalam 
rumah tangga merupakan masalah 
sentral dalam pendidikan. karena tanpa 
perumusan yang jelas tentang tujuan 
pendidikan, perbuatan menjadi acak-
acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat 
atau salah langkah, sehingga tidak 
mencapai manfaat. 
4. Isi Pendidikan Agama dalam 

Rumah Tangga  
Pengetahuan, informasi, data-data, 

aktivitas, dan pengalaman-pengalaman 
merupakan bahan bagi penyusunan 
kurikulum yang isinya berupa mata 
pelajaran yang kemudian dimasukkan ke 
dalam silabus.  
Adapun yang menjadi Isi pendidikan 
agama dalam rumah tangga adalah 
pendidikan keimanan, pendidikan 
ilmiah, pendidikan amaliah, pendidikan 
akhlak, dan pendidikan sosial. 

Semua bahan yang harus diajarkan 
tersebut harus ditata sedemikian rupa 
sehingga menjadi alat yang tepat dan 
efisien dalam mencapai tujuan sekurang-
kurangnya ada enam kriteria untuk 
mengembangkan bahan pengajaran 
agama Islam, yaitu: 
a. dapat mengisi falsafah Negara 

Pancasila. 
b. mengutamakan ajaran pokok dan 

menyeluruh. 
c. sesuai dengan tingkat pengembangan 

dan kematangan anak. 
d. disesuaikan dengan lingkungan 

keluarga  
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 e. pendidikan agama kepada anak 
dimulai sejak dini dalam lingkungan 
keluarga, sekolah dan masyarakat. 

f. faktor keteladanan dari orang tua 
dalam segala hal sebaiknya 
menggunakan konsep dari Ki Hajar 
Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, 
ing madyo mangun karso, tut wuri 
handayani 
Pada dasarnya materi-materi yang 

telah diajarkan oleh Allah dalam Al-
Qur‟an dan Hadits bisa menjadi bahan 
pokok pelajaran agama Islam yang 
disajikan dalam proses pendidikan 
agama dalam rumah tangga. Oleh sebab 
itu, semua jenis ilmu yang dikembangkan 
oleh ahli pendidikan agama dari Al-
Qur‟an dan Hadits adalah ilmu Islam. 
Dari sini terdapat kategori materi 
kurikulum pendidikan agama dalam 
rumah tangga sebagai berikut: 
a. ilmu memelihara dan membesarkan 

anak  
b. ilmu melindungi dan menjamin 

kesamaan, baik jasmani maupun 
rohani  

c. ilmu memberi pengajaran dalam arti 
yang luas  

d. ilmu membahagiakan anak, baik 
dunia maupun akhirat 

5. Metode Pendidikan Agama dalam 
Rumah Tangga 

Metode dari segi bahasa berasal dari 
dua kata, yaitu mete dan hodos. Mete 
berarti melalui dan hodos berarti jalan 
atau cara. Dengan demikian, metode 
dapat diartikan sebagai suatu cara atau 
jalan yang harus dilalui untuk mencapai 
suatu tujuan (H.M.Arifin, 2003: 65). 
Metode dalam bahasa Arab dikenal 
dengan istilah tharikoh, yang berarti 
langkah-langkah strategis yang 
dipergunakan untuk melakukan suatu 
pekerjaan (Ramayulis, 2006: 184). 
Sedangkan Ahmad Tafsir (2004: 9) 
mendefinisikan metode sebagai cara yang 
paling tepat dan cepat dalam melakukan 
sesuatu. 

Metode pendidikan dapat diartikan 
sebagai cara untuk menyampaikan materi 
pelajaran kepada anak didik, atau 
menurut istilah Winasanjaya, metode 
adalah cara yang dipergunakan untuk 
mengimplementasikan rencana yang 
sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 
tujuan yang telah disusun tercapai secara 
optimal (Winasanjaya, 2007: 145). 
Sedangkan tujuan mempergunakan 
metode yang paling tepat dalam 
pendidikan adalah untuk memperoleh 
efektivitas dari kegunaan metode itu 
sendiri (Muzayyin Arifin, 2005 : 92). 

Dari beberapa pengertian metode 
tersebut, maka metode pendidikan 
agama berarti cara atau jalan yang 
ditempuh untuk mencapai tujuan 
pendidikan agama dalam rumah tangga.  
Dalam melakukan pembelajaran kita 
dituntut untuk menerapkan dan 
menguasai berbagai metode mengajar, 
berikut metode pendidikan agama Islam 
yang berdasarkan Al-Qur‟an yaitu 
metode teladan; nasihat; kisah-kisah; 
pembiasaan; halaman dan ganjaran; 
ceramah; dan metode diskusi 

Ada tiga tujuan aspek nilai yang 
terkandung dalam tujuan pendidikan 
yang dapat direalisasikan melalui 
metode, yaitu: 
a. membentuk manusia yang mengabdi 

kepada Allah 
b. bernilai edukatif yang mengacu pada 

Al-Qur‟an 
c. berkaitan dengan motivasi dan 

kedisiplinan, sesuai dengan ajaran 
Al-Qur‟an tentang ganjaran dalam 
hukuman. 

Secara garis besar penulis dapat 
menyimpulkan bahwa metode 
pendidikan adalah: (1) cara yang 
digunakan untuk menjelaskan materi 
pelajaran atau pendidikan oleh pendidik 
kepada anak didik (2) cara atau jalan 
yang diterapkan merupakan cara yang 
dianggap paling tepat untuk 
menyampaikan materi pendidikan 
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 kondisi tertentu dan (3) bahwa cara 
tersebut diyakini sebagai jalan yang 
dapat memberikan kesan mendalam 
kepada anak didik, sehingga diharapkan 
pendidikan berjalan dengan efektif dan 
efisien. 

Materi pendidikan atau pengajaran 
yang baik merupakan jaminan bagi 
keberhasilan pendidikan. Sesuai dengan 
tuntunan Rosulullah SAW maka 
pendidikan islam dalam keluarga dapat 
dilakukan melalui tiga periode, yaitu 
periode pra konsepsi, periode pre natal, 
periode post-natal. (Mudjia Rahardjo, 
2006:156-162). 
6. Materi Kurikulum Pendidikan Agama 

dalam Rumah Tangga 
Materi pendidikan merupakan bahan 

kajian yang harus diberikan oleh pendidik 
kepada anak didik yang kemudian dijabarkan 
dalam bentuk mata pelajaran. Sejumlah mata 
pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari 
oleh anak di dalam rumah tangga biasa disebut 
kurikulum. 

Salah satu komponen pendidikan agama 
adalah materi atau dalam arti kurikulum sebab 
pada hakikatnya materi dalam kurikulum 
merupakan bahan-bahan pelajaran yang harus 
disampaikan dalam proses pendidikan. Para 
ahli pendidikan masa lalu telah merumuskan 
atau mengklasifikasikan ilmu sebagai bentuk 
kurikulum operasional pendidikan agama 
Islam. Menurut Al-Farabi, ilmu yang harus 
dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan 
agama Islam sebagaimana dikutip H.M. Arifin 
(2003: 135) adalah ilmu Bahasa; logika;sains; 
ilmu berhitung; geometri; optika;  astronomi; 
fisika; dan ilmu kemasyarakatan. 

Sementara itu Al-Ghazali, menghendaki 
agar ilmu pengetahuan berikut dijadikan bahan 
kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu: 
1. ilmu-ilmu fardhu a’in yakni ilmu yang 

bersumber dari kitab Allah 
2. ilmu-ilmu fardhu kifayah, yang dapat 

dimanfaatkan untuk memudahkan urusan 
duniawi 

Al-Ghazali juga menjelaskan materi yang 
harus diajarkan kepada anak di usia dini untuk 
mendidik akalnya adalah Al-Qur’anul Karim, 
Hadits-hadits tentang hikayat orang-orang 
shaleh dan hafalan syair yang menyentuh pada 
perasaan, rindu dan antusias anak terhadap 
nilai pendidikan. 

Muhammad Fadlil Al-Jamali memberikn 
urusan garis besar materi kurikulum 
pendidikan Islam sebagai berikut : 
a. larangan mempersekutukan Allah 
b. berbuat baik kepada orang tua 
c. memelihara, mendidik dan membimbing 

anak sebagai tanggung jawab terhadap 
amanat Allah. 

d. menjauhi perbuatan keji dalam bentuk 
sikap lahir dan batin. 

e. menjauhi permusuhan dan tindakan 
munkar. 

f. mengasihi anak yatim dan menjaga 
hartanya. 

g. tidak melakukan pekerjaan diluar 
kemampuannya. 

h. berlaku jujur dan adil 
i. menepati janji dan memenuhi perintah 

Allah. 
j. berpegang teguh kepada ketentuan Allah 

(Hasyim, 2005: 28-29). 
Sementara itu, Toto Suryana dkk (1996: 

182) dalam memberikan meteri kepada anak 
dalam pembinaan keluarga, orang tua harus 
mengajarkan hal-hal sebagai berikut: 
a. memerima kasih sayang  
b. merawat dan mendidik anak dimulai sejak 

dalam kandungan ibunya.  
Demikian isi pokok materi kurikulum 

pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai 
bahan untuk melakukan analisis komperatif 
dengan materi kurikulum pendidikan agama 
dalam rumah tangga dalam pandangan Ahmad 
Tafsir. 
7. Evaluasi Pendidikan Agama dalam 

Rumah Tangga 
Selain istilah penilaian, terdapat pula 

istilah berdekatan, yaitu “Evaluasi“ 
(evaluation) dan “Pengukuran” 
(measurement) ketiga kata tersebut 
mengandung pengertian yang sama, 
namun, ada yang membedakan 
ketiganya, misalnya Suharsimi Arikunto, 
ia menyatakan bahwa penilaian, 
pengukuran dan evaluasi mempunyai 
penafsiran tersendiri . Penilaian adalah 
mengambil sutu keputusan terhadap 
sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. 
Penilaian ini bersifat kualitatif. 
Pengukuran adalah membandingkan 
suatu dengan suatu ukuran. Penilaian ini 
bersifat kuantitatif. Dan evaluasi adalah 
mencakup pengukuran dan penilaian. 
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 Sedangkan H.A.R. Tilaar (2006) 
mendefinisikan evaluasi dalam proses 
pendidikan berkaitan dengan kegiatan 
mengontrol sejauh mana hasil yang telah 
dicapai sesuai dengan program yang 
telah direkayasakan dal kurikulum 
pendidikan. 

Menurut berbagai pandangan dari 
para ahli evaluasi pendidikan antara lain: 
Prof  Monroe sebagaimana dikutip 
H.M.Arifin, membedakanntara 
pengertian evluasi dan pengukuran. 
Evaluasi adalah suatu penilaian yang 
lebih menitikberatkan pada perubahan 
kepribadian secara luas dan terhadap 
sasaran- sasaran umum dari program 
pendidikan. Sedangkan, pengukuran 
lebih menekankan pada aspek kemajuan 
bahan pelajaran atau keterampilan 
khusus dan dan kemampuan spesifik. 
Dalam hal ini, Ramayulis (2006: 22) juga 
mengatakan evaluasi mengandung dua 
makna yaitu pengukuran (measurement) 
dan penilaian evaluation. Pengukuran 
merupakan suatu proses untuk 
memperoleh gambaran berupa angka 
dan tingkat ciri yang dimiliki individu. 
Sedangkan evaluasi adalah suatu proses 
mengumpulkan, menganalisa, dan 
menginterpretasi informasi guna 
menetapkan keluasan pencapaian tujuan 
oleh individu. 

Kata penilaian dapat diartikan 
sebagai proses membandingkan situasi 
yang ada dengan kriteria tertentu 
terhadap masalah yang berkaitan dengan 
pendidikan. Dengan kata lain penilaian 
pendidikan adalah kegiatan atau proses 
penentuan nilai (mengukur dan menilai) 
terhadap sesuatu yang terjadi dalam 
kegiatan pendidikan sehingga dapat 
diketahui mutu dan hasilnya. Prof. 
Nasution (2005: 79) juga mengatakan, 
evaluasi diperlukan untuk mengadakan 
perbaikan. Untuk itu, diperlukan 
keterangan tentang baik buruknya mutu 
pengajaran. Tanpa evaluasi perbaikan 
tidak mungkin. Karena itu, setiap orang 

atau instansi yang merasa bertanggung 
jawab atas usaha pendidikan wajib 
mengadakan evaluasi, antara lain guru 
sendiri, kepala sekolah atau orang tua 
sendiri dalam mendidik anaknya. 

Adapun tujuan dalam melakukan 
penilaian dan pengukuran atas hasil 
pengajaran mata pelajaran tertentu secara 
umum  adalah untuk menghimpun 
bahan-bahan keterangan yang akan 
dijadikan sebagai bukti mengenai taraf 
perkembangan anak didik setelah 
mendapatkan bimbingan, dan untuk 
mengetahui tingkat efektifitas dari 
metode yang telah digunakan. 
Sedangkan secara khusus untuk 
merangsang kegiatan anak didik dalam 
menempuh program Pendidikan, dan 
mencari faktor penyebab keberhasilan 
dan kegagalan peserta didik dalam 
mengikuti program pendidikan agama 
dalam rumah tangga. 
Kegunaan evaluasi atau penilaian adalah:   
a. untuk memperoleh informasi tentang 

hasil-hasil yang telah dicapai dalam 
program pendidikan agama dalam 
rumah tangga. 

b. untuk dapat mengetahui relevansi 
antara program dan tujuan yang 
hendak dicapai. 
untuk dilakukan usaha perbaikan 

program pendidikan agama dalam 
rumah tangga. 

 
KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA 
DALAM RUMAH TANGGA 
MENURUT AHMAD TAFSIR 
 
1. Kurikulum Pendidikan Agama 

Dalam Keluarga 
Kurikulum yang penulis kupas di 

sini adalah kurikulum di dalam rumah 
tangga. Kurikulum agar di desain agar 
mampu menghasilkan muslim yang 
mampu menjadi kholifah Allah di bumi, 
maka setidaknya harus menyadari 
keutuhan dirinya. Manusia adalah 
totalitas yang terdiri dari jasmani, akal, 
dan rohani. Pertimbangan dasar dalam 
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 mendesain kurikulum menurut Tafsir 
ialah: pertama, pengembangan 
pendekatan keagamaan dan melalui 
semua mata pelajaran dan kegiatan. 
Kedua, kurikulum harus disusun sesuai 
dengan taraf perkembangan 
kemampuan anak didik. Ketiga, 
kurikulum haruslah disusun 
berdasarkan prinsip kesinambungan, 
berurutan, dan terintegrasi. 

Dengan kandungan kurikulum, juga 
akan menghasilkan personality yang 
terpadu, yaitu yang perkembangannya 
terpadu dalam hal spiritual, intelektual, 
emosional, dan fiscal. Juga akan dapat 
menyatukan kelompok manusia atas 
ikatan budaya, agama, adapt-istiadat 
dalam menuju berbgai tujuan tertentu. 

Mengingat bahwa fungsi kurikulum 
dalam proses pendidikan agama dalam 
rumah tangga adalah sebagai alat untuk 
mencapai tujuan pendidikan, maka hal 
ini berarti bahwa sebagai alat pendidikan, 
kurikulum memiliki bagian-bagian 
penting dan menunjang yang dapat 
mendukung operasinya dengan baik di 
dalam keluarga. Dalam lingkungan 
rumah tangga tersebut terletak dasar-
dasar Pendidikan yang disebut aspek 
pokok kurikulum yang saling berkaitan, 
berinteraksi dalam upaya mencapai 
tujuan. sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Ramayulis, yaitu: 
a. bagian yang berkenaan dengan 

tujuan  
b. bagian yang berisi pengetahuan, 

informasi, data-data, aktivitas, dan 
pengalaman-pengalaman yang 
merupakan bahan bagi penyusunan 
kurikulum yang isinya berupa mata 
pelajaran yang kemudian 
dimasukkan ke dalam silabus. 

c. berupa metode atau cara 
menyampaikan mata pelajaran 
tersebut. 

d. bagian yang berupa metode atau cara 
melakukan penilaian dan 

pengukuran atau hasil pengajaran 
mata pelajaran tersebut. 

 
2. Metode Pendidikan Agama dalam 

Keluarga 
Metode mengajar merupakan bagian 

yang sangat penting dalam 
pengembangan kurikulum, agar apa 
yang direncanakan dapat dilaksanakan 
dengan baik. Dengan adanya 
perencanaan yang baik mengenai 
metode, maka kurikulum dapat 
diwujudkan dan apa yang diajarkan 
dapat dikuasai dan dimiliki oleh anak 
didik. 

 
PENUTUP 

1. Simpulan  
Dari seluruh rangkaian 

pembahasan mengenai konsepsi 
Ahmad Tafsir tentang kurikulum 
pendidikan agama dalam rumah 
tangga serta beberapa data dan 
masukan yang penulis peroleh, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. pentingnya kurikulum 

pendidikan agama diterapakan 
dalam rumah tangga  

b. konsep kurikulum pendidikan 
agama dalam rumah tangga 
meliputi  kurikulum untuk 
pengembangan akal, dan untuk 
pengembngan rohani anak.  

c. Pengetahuan ialah ilmu yang 
logis dan empiris. 

d. hal yang harus dipertimbangkan 
dalam memilih metode yang 
paling tepat untuk digunakan  
yaitu pengajaran kognitif, afektif 
dan psikomotorik 

e. kegunaan evaluasi adalah untuk 
memberikan informasi tentang 
kemampuan, kesulitan yang 
dihadapi, membeimbing 
kecerdasan dan   membantu 
memperhitungkan kemajuan dan 
potensi anak didik dalam belajar. 
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 f. mendesaian kurikulum dengan 
pengembangan keagamaan 
melalui semua mata pelajaran 
dan kegiatan disusun sesuai 
dengan taraf perkembangan 
kemampuan anak didik dan 
berdasarkan prinsip 
kesinambungan, berurutan, dan 
berintegrasi dengan prinsip 
untuk kesehatan jasmani, akal 
yang cerdas dan pandai dengan 
logika dan Kesehatan rohani 
dengan prinsip keagamaan.  

2. Saran 
a. Dalam upaya penanaman 

pendidikan agama dalam rumah 
tangga yang dilakukan oleh 
orang tua terhadap anak 
didiknya, seharusnya dimulai 
sejak dini dalam lingkungan 
keluarga, sekolah dan 
masyarakat.  

b. Orang tuan harus selalu 
memberikan perhatian dan kasih 
sayang kepada anak-anaknya, 
kemudia memonitor pergaulan di 
luar rumah dan selalu meberikan 
pengarahan agar anak tidak 
bergaul atau pengaruh dengan 
anak-anak nakal. 

c. orang tua harus tetap selalu 
mebimbing dan mengawasi 
amaliyah agamanya karma di 
sekolah anak-anak hanya 
mendapatkan ilmiahnya 
sedangkan praktiknya berada 
dalam lingkungan keluarga. 
Selain itu keteladanan orang tua 
dalam segala hal sangat besar 
pengaruhnya terhadap 
keberhasilan pendidikan agama. 

d. keterlibatan pemerintah menjalin 
kerjasama antara pendidikan in 
formal (keluarga) dengan 
pendidikan formal dalam 
menanggulangi krisis beragama 
bagi anak-anak Indonesia sangat 
diperlukan. 
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