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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

1. Teori Asuransi  

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yang dalam 

hukum Belanda.disebutVerzekering yang artinya pertanggungan. Dari 

peristilahan assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung, 

dan geassureerde bagi tertanggung (Ali Yafie, 1994, 205). 

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta`min, penanggung disebut 

mu`ammin, sedangkan tertanggung disebut mu`amman lahu atau musta`min. 

at-ta`min diambil dari kata amana memiliki arti memberi perlindungan, 

ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut (Salim segaf, 1978, 

219).sebagaimana firman Allah: 

         

4. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan 

lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (Depag, 2006, 916). 

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi 

atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana 

pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi 

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 
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tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti (Sudarso, 

2008, 123). 

Sedangkan C Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heinsmelihat 

asuransi dari dua sudut pandang, pertama adalah  Insurance is the protection 

against financial loss by aninsurer (Asuransi adalah perlindungan terhadap 

resiko finansial oleh penanggung), sedangkan kedua adalah  Insurance is a 

device by means of which the risks of two or more persons or firms are 

combined through actual or promised contributions to a fund out ofwhich 

claimants are paid (Asuransi adalah alat yang mana resiko dua orang atau 

lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang 

pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar 

klaim)(Williams, 1987, 214-215). 

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu 

cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko 

(ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam 

perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia 

berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sitem ta’awun dan tadhamun yang 

bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah 

oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. 

Penggantian tersebut berasal dari premi mereka. 

Devinisi Asuransi 

Asuransi di artian sebagai suatu persetujuan dimana penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapatkan premi, 
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untukmengganti kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang 

diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui terlebih 

dahulu (Soemitra, 2009, 243). 

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian atara penanggung 

(Perusahaan Asuransi) dengan tertanggung (Peserta Asuransi) yang dengan 

menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar 

sejumlah pertanggungan manakala tertanggung: 

a. Mengalami kerugian, kerusakan, atau kehilangan atas barang untuk 

kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa 

kesengajaan. 

b. Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang (Mangaraja, 2002, 12). 

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan 

adalah perjanjian dengan mana penanggung mengingatkan diri kepada 

tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian 

kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa 

tidak pasti). 

Maka asuransi merupakan alat sosial yang mengalihkan resiko- resiko 

pribadi kepada semua anggota kelompoknya dengan memanfaatkan dana 

yang dikkumpulkan bersama dari kelompok itu untuk membayar kerugian 

yang dialami oleh pribadi dalam hal-hal yang telah disepakati. 

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam asuransi 

paling tidak ada tiga unsur yang terlibat, pertama pihak tertanggung yang 
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berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung secara 

sekaligus ataupun secara angsur. Kedua, pihak penanggung yang berjanji 

akan membayar sejumlah uang kepada tertanggung secara sekaligus ataupun 

secara berangsur apabila ada unsur ke tiga. Ketiga, suatu peristiwa yang 

belum jelas terjadi (Rodoni, 2008, 97). 

Arti singkatnya asuransi syariah (Ta‟min, Takaful atau Tadhamun) 

adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah 

orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru‟ yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui 

akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah(Fatwa DSN-MUI No 12/DSN-

MUI/X/2001). 

A. Tujuan Asuransi 

1. Pengalihan Risiko 

Resiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai 

ketidakpastian dari kerugian financial atau kemungkinan terjadi 

kerugian (Soemitra, 2009, 256). Tertanggung mengadakan asuransi 

dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta keayaan 

atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan 

asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada 

penanggung. 

2. Pembayaran Ganti Kerugian 

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi atau santunan bila 

terjadi musibah yang dijamin, yaitu penanggung akan mengembalikan 
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posisi keuangan tertanggung ke keadaan semula seperti saat sebelum 

terjadi musibah (Soemitra, 2009, 263). Jika suatu ketia sungguh – 

sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada 

tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang 

dengan jumlah asuransinya. 

B. Berlakunya Asuransi 

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat 

ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi 

dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau 

ditandatanginya kontrak sementara dan dibayarnya premi. Selanjutnya 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penanggung atau 

perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (pasal 225 KUHD). 

C. Polis Asuransi 

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi 

peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan 

bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis 

asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan 

perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

(Soemitra, 2009, 275). 

D. Jenis Asuransi 

Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: 

Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa 

1. Asuransi Kerugian terdiri dari: 
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a. Asuransi Kebakaran 

b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan 

c. Asuransi laut 

d. Asuransi pengankutan 

e. Asuransi Kredit 

2. Asuransi Jiwa terdiri dari 

a. Asuransi Kecelakaan 

b. Asuransi Kesehatan 

c. Asuransi Jiwa Kredit 

E. Batalnya Asuransi 

Suatu pertangguing atas asuransi karena pada hakekatnya adalah 

merupakan suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko 

batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya 

perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. 

F.  Sanksi 

Terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan penanggung dan 

tertanggung dapat dikenakan sanksi berupa: 

1. Sanksi Administratif (berlau kepada perusahaan bukan tertanggung) 

2. Sanksi pidana 

2. Teori Asuransi Syaraiah 

Islam memandang asuransi sebagai suatu perbuatan yang mulia 

karenapada dasarnya Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk 
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mempersiapkansegala sesuatu secara maksimal, terutama selagi manusia 

tersebut mampu dan memiliki sumber daya untuk melakukanya. 

Allah SWT dalam Al Qur‟an juga memerintahkan hamba-

hambanvauntuk senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi hari 

esok.Hal inidapat diwujudkan dalam bentuk menabung ataupun berasuransi. 

Asuransi dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah At-

ta’min,menanggung disebutmu’amin, tertanggung disebutmu’amman lahu 

atau musta’min.At-ta’min diambildari amana yang artinya memberi 

perlindungan, ketenangan, rasaaman, dan bebas dari rasa takut. Seperti 

yang tersebut dalam QS. Quraisy(106): 4, 

          

4. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan(Depag, 

2006, 602). 

Pengertian At-ta’min adalah seseorangmembayar/menyerahkan 

uang cicilan agar ia atau ahli warisnyamendapatkn sejumlah uang 

sebagaimana yang telah disepakati, atau untukmendapatkan ganti terhadap 

hartanya yang hilang(Wirdyaningsih, 2005, 177). 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan Asuransi (at-

Ta’min)adalah transaksi antara dua pihak, dimana pihak yang satu 

berkewajibanmembayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan 

jaminansepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang 
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menimpapihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat(Abdul Aziz, 

2001, 138). 

Sedangkan mengenai asuransi syariah, secara terminologi asuransi 

syariah adalah tentang tolong-menolong dan secara umum asuransi adalah 

sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam 

kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan 

bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai 

ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan 

yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua. 

Asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) dalam Fatwa 

DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara 

sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau 

Tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko 

tertentu melalui akad (perkataan) yang sesuai syariah. Akad yang sesuai 

dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar 

(penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan) , risywah 

(suap), barang haram dan maksiat (Soedarso, 2008, 245). 

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah 

takaful.Kata takaful berasal dari kata takafala-yatakafalu yang berarti 

menjamin atau saling menanggung.Muhammad Syakir Sula mengartikan 

takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara 

sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainya menjadi 

penanggung atas risiko yang lainnya. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, 
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digunakan istilah at-takaful al-ijtima’i atau solidaritas yang diartikan 

sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, 

memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan anggota masyarakat 

Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya 

sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain.

 Falsafah asuransi Islam adalah penghayatan terhadap semangat 

saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-

kegiatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat 

umumnya(Widyaningsih, 2005). 

Prinsip – Prinsip Dasar Asuransi Syariah 

1. Saling Bertanggung Jawab 

Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama 

untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami 

musibah dengan niat ikhlas, karena memikul dengan tanggung 

jawab dan niat ikhlas itu merupakan ibadah kepada Allah SWT. 

2. Saling Tolong Menolong 

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling berkerja 

sama dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan yang 

dihadapi karena suatu musibah yang dideritanya. 

3. Saling melindungi dari segala penderitaan  

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan 

pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau 

musibah. 

Analisis Fungsi Produksi..., Abu Hanif Ahsan, FAI UMP 2016



17 
 

 
 

AM. Hasan Ali menyatakan bahwa selain dari tiga prinsip pokok 

tersebut, ada lagi beberapa prinsip yang harus ada dalam asuransi syariah 

antara lain prinsip tauhid (unity), keadilan (justice), amanah (al amanah), 

kerelaan (ar-rid{a), dan sebagainya. Prinsip ini penting karena dalam 

asuransi syariah tidaklah terlalu jauh berbeda dengan prinsip dasar yang 

berlaku pada konsep ekonomi Islam secara konprehensif dan bersifat 

major(AM Hasan Ali, 2004, 126). 

Dalam berasuransi syariah hendaknya harus dilandasi dengan prinsip 

ketauhidan, sehingga dalam melakukan aktivitas asuransi ada semacam 

keyakinan dalam hati bahwa Allah swt selalu mengawasi seluruh gerak-

gerik manusia yang bertransaksi tersebut(AM Hasan Ali, 2004, 126). 

Keadilan dalam pelaksanaan asuransi syariah harus dipahami sebagai 

upaya untuk menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan 

perusahaan asuransi yaitu yang pertama, mewajibkannya untuk selalu 

membayar iuran uang premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan 

asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan 

jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransiyang berfungsi 

sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim 

(dana santunan) kepada nasabah. Jika ada keuntungan yang dihasilkan oleh 

perusahaan asuransi dari hasil investasidana nasabah, maka harus dibagi 

sesuai dengan akad yang disepakati ketika transaksi dilakukan(AM Hasan 

Ali, 2004, 127). 
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Prinsip amanah bagi perusahaan asuransi dapat terwujud dalam nilai-

nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap 

periode secara benar.Adapun prinsip amanah bagi peserta asuransi adalah 

kewajiban para nasabah untuk menyampaikan informasi yang benar 

berkaitan dengan pembayaran premi sebagaimana yang telah disepakati 

bersama dan dilarang memberi informasi yang tidak. 

Prinsip kerelaan yang berlaku untuk ekonomi Islam juga berlaku 

untuk perusahaan asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, unsur kerelaan 

untuk menyetorkan dana tabarru‟ yang dapat digunakan untuk membantu 

sesama anggota jika ada yang mendapat musibah(AM Hasan Ali, 2004, 

130). 

Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi  

Pengelolaan asuransi syariah didasarkan pada kontrak mudharabah 

yakni kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak 

yang satu memiliki modal (uang) tetapi tidak mengelola secara maksimal 

karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara itu, di 

pihak lain memiliki kemampuan, waktu dan pengalamanyang baik, tetapi 

tidak memiliki dana. Penggabungan dua unsur ini terjadilah kontrak usaha 

yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila ada hasil dari usaha ini, 

maka akan dibagi dua, satu bagian untuk pemilik modal dan satu bagian lagi 

untuk perusahaan yang mengelola dana tersebut setelah dipotong biaya 

administrasi seperlunya atau pajak yang telah ditetapkan. 
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Berdasarkan kontrak mudarabah tersebut, ada dua cara pengelolaan 

dana asuransi syariah di Indonesia: 

1. Pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan (saving ) 

Mekanisme pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan adalah 

setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam dua 

rekening yaitu rekenimg untuk dana tabungan (saving) dan rekenimg untuk 

dana tabarru‟ (sosial) yang telah diniatkan oleh peserta asuransi untuk 

dijadikan dana tolong menolong, dana ini akan digunakan apabila ada 

peserta asuransi yang meninggal dunia atau kontrak transaksi sudah berakhir 

dengan catatan ada surplus dana. Dana tabarru‟ tidak bisa diambil jika 

perjanjian belum berakhir berhenti menjadi peserta asuransi syariah. Hasil 

investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang 

telah ditentukan yakni sekitar 40% merupakan hak perusahaan atau 

mudhorib untuk biaya operasional, sedangkan 60% dibayarkan kepada 

peserta atau sohibul malldalam bentuk manfaat asuransi(AM Hasan Ali, 

2004, 169). 

2. Pengelolaan dana tanpa tabungan (non-saving) 

Mekanisme pengelolaan dana (premi) asuransi syariah tanpa tabungan 

(non-saving) adalah dana yang diserahkan kepada perusahaan asuransi 

hanya berupa dana tabarru‟(dana sosial) yang akan dimasukkan ke dalam 

rekening khusus. Dana ini oleh perusahaan asuransi diinvestasikan sesuai 

dengan prinsip syariah. Jika ada surplus dana, maka peserta asuransi akan 

mendapat keuntungan bagian sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan, 
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yakni 40% untuk para peserta atau sohibul mall dan 60% untuk perusahaan 

atau mudhorib asuransi sebagai pihak yang mengelola dana(AM Hasan Ali, 

2004, 170). 

Jenis Produk Asuransi Syariah  

Sehubungan dengan mekanisme pengelolaan dana tersebut, asuransi 

syariah menawarkan dua produk jenis pertanggungan yang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: (Abdul Manam, 2014, 269) 

1. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa)  

Asuransi keluarga adalah asuransi yang memberikan perlindungan 

dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. 

Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan 

perjanjian adalah keluaga atau ahli warisnyaatau orang yang ditunjuk 

dalam halorang yang tidak punya ahli waris. Dalam musibah kecelakaan 

yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta 

yang mengalami musibah/masih hidup. 

Adapun jenis asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) dibagi dua 

macam, sebagai berikut: 

a. Asuransi syariah dengan unsur tabungan antara lain Asuransi 

Syariah berencana atau dana investasi, Asuransi syariah dana haji, 

Asuransi pendidikan atau dana siswa.  

b. Asuransi syariah tanpa unsur tabungan antara lain Asuransi syariah 

berjangka, Asuransi syariah majlis taklim, Asuransi syariah khairat 

keluarga, Asuransi syariah pembiayaan, Asuransi syariah kecelakaan 
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diri, Asuransi syariah wisata dan perjalanan, Asuransi syariah 

kecelakaan siswa, Asuransi syariah perjalanan haji dan umroh.  

2. Asuransi Syariah Umum (Asuransi Umum)  

Asuransi umum adalah asuransi yang memberi perlindungan 

dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta 

asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor atau bangunan pabrik(AM 

Hasan Ali, 2004, 272). 

Adapun jenis asuransi syariah yang bersifat umum antara lain 

Asuransi syariah kebakaran, Asuransi syariah kendaraan bermotor, 

Asuransi syariah risiko pembangunan, Asuransi syariah pengangkutan 

barang, Asuransi syariah risiko mesin. 

3. Teori Asuransi Pendidikan  

Asuransi pendidikan Syariah merupakan salah satu jenis dari 

asuransi keluarga (jiwa) yang dirujukan untuk masa depan pendidikan 

anak. Melalui program ini, anak tidak saja secara teratur menerima dana 

pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan. Lebih dari itu, juga 

mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan 

dana kontribusi yang dibayar melalui sistem bagi hasil (mudharabah). Bila 

peserta masih hidup saat kontrak berakhir maka pembayaran klaim berasal 

dari rekening tabungan. Tetapi bila peserta meninggal dunia pada saat 

kontrak masih berlangsung maka pembayaran klaim berasal dari dana 

tabarru‟(Yadi, 2005, 93). 
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4. Teori Pendidikan 

Pengertian Pendidikan 

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani 

“Paedagogike”. Ini dalah kata majemuk yang terdiri dari kata ”Pais” yang 

berarti “Anak” dan kata “Ago” yang berarti “Aku membimbing”. Jadi 

Paedagogike berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaanya 

membimbing anak dengan maksud membawanya ketempat belajar, dalam 

bahasa Yunani disebut “Paedagogos”. Jika kata ini diartikan secara 

simbolis, maka perbuatan membimbing seperti dikatakan di atas itu, 

merupakan inti perbuatan mendidik yang tugasnya hanya untuk 

membimbing saja, dan kemudian pada suatu saat ia harus melepaskan anak-

anak itu kembali (ke dalam masyarakat). 

Pendidikan itu adalah: Pengaruh, bantuan atau tuntunan yang 

diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak didik. 

Selanjutnya dalam setiap rumusan di atas, nampak adanya dua pengertian: 

tugas/fungsi mendidik dan itensi/tujuan mendidik. Dalam intensi itulah kita 

dapatkan tugas pembentukan terhadap pribadi anak didik. Di samping tugas 

pembentukan, pendidik masih mempunyai tugas lain ialah menyerahkan 

kebudayaan kepada generasi berikutnya (generasi muda). Di dalam 

penyerahan ini nampak adanya sikap dari generasi muda itu: reseptif, 

selektif dan continuous. Dengan adanya sikap-sikap inilah maka di dalam 

setiap pengertian generasi selalu ada inovasi, selau terdapat perubahan dan 

perkembangan (Muhmidayeli, 2011). 
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Hakikat Pendidikan 

 Dalam konteks pemikiran pendidikan Islam, ada beberapa istilah 

yang digunakan untuk makna pendidikan, yaitu tarbiyah yang akar katanya 

rabba, ta’dib yang akar katanya addaba, dan ta’lim yang akar katanya 

‘allama. Kendatipun ketiga istilah ini menunjuk pada orientasi dan 

pendekatran yang berbeda-beda, namun ungkapanya sering ditemukan 

dikalangan pemikir muslim. Kata tarbiyahberkonotasi pada aktifitas 

manusia mengembangkan dan atau menumbuhkan sesuatu secara berangsur-

angsur setahap demi setahap sampai pada terminal yang sempurna. Istilah 

ta’bid lebih berkonotasi pada proses pembinaan sikap mental manusia yang 

erat kaitanya dengan masalah moral dan lebih berorientasi pada 

pengembangan dan peningkatan martabat manusia.  

Sedangkan ta’lim diarahkan pada proses pemberian berbagai ilmu 

pengetahuan, dari tidak dan atau belum mengetahui sesuatu, maka dengan 

aktivitas ta’lim menjadikan iapun mengetahuinya.tarbiyah dalam 

pemahamannya seperti yang diungkap di atas memberikan aksentuasi 

kegiatannya pada proses pendidikan yang dilakukan dengan sadar dan 

terprogram, teratur, sistematis, penuh pertimbangan, dan terarah pada suatu 

tujuan. Sedemikian rupa, sehingga pemakaian istilah ini tentu pula 

memberikan implikasi pada pendidikan dalam konteks formal yang 

merupakan suatu sadar bersama komponen kependidikan untuk 

menciptakan situasi dan kondisi edukatif sedemikian rupa yang dapat 

memudahkan subjek-subjek didiknya menuju tujuan-tujuan yang telah 
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ditetapkan bedasarkan tahapan-tahapannya. Tegasnya istilah itu lebih tepat 

ditujukan pada pendidikan formal. 

 Istilah ta’bid dalam hal ini, memberikan tekanan pada aktivitasnya 

pada pembinanaan perilaku secara umum, sehingga lebih tepat ditunjukan 

untuk menyebut pendidikan dalam maknanya yang lebih luas, baik dalam 

bentuk formal, informal maupun yang nonformal. Penggunaan istilah ta’bid 

lebih luas dari pada cakupan istilah tarbiyah dan ta’lim.  

 Istilah ta’lim dalam hal ini memberikan tendensi pada proses 

interaksi edukatif dalam rangka peraihan tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan. 

 Ketiga istilah di atas sebenarnya bukanlah tanpa hubungan, 

terutama mengingat aksentuasi aktivitasnya yang memang terkait satu 

dengan yang lainnya. Jika istilah ta’bid dapat digunakan untuk menunjuk 

sebutan pendidikan secara umum, dan istilah ta’lim untuk memberikan 

sebutan untuk interaksinya, maka istilah tarbiyah lebih pada sebutan 

pendidikan dalam maknanya yang formal. 

 Secara definitif, Omar Mohammad al-Toumy al-Syaebani 

menyebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha mengubah tingkah laku 

individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakatnya atau 

kehidupan dalam alam sekitar(Omar Muhammad Al-Thoumy  Al-Syaibani, 

1979, 41). 

Analisis Fungsi Produksi..., Abu Hanif Ahsan, FAI UMP 2016



25 
 

 
 

 Muhammad Fadhil al-Jamaly dalam hal ini mengungkapkan bahwa 

pendidikan mesti selalu dikaitkan dengan masalah keberagaman yang 

dilandasi pada iman yang dalam, karena imanlah yang dapat mengarahkan 

manusia pada akhlak yang mulia yang ditandai dengan perilaku-perilaku 

yang shalih. Oleh arena itu , upaya pendidikan mesti telah dilakukan sejak 

subjek di dalam kandungan sampai ahir hayatnya(Muhammad Fadhil Al-

Jamaly, 1997, 30). 

 Ali Khalil Abul „Ainain mengungkapkan , bahwa pendidikan 

mestilah meliputi segala aspek yang dibutuhkan manusia dalam rangka 

peraihan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, 

pendidikan mestilah berkenaan dengan penumbuh-kembangan rasional 

subjek didik yang dikaitkan dengan kepentingan kehidupan dunia dan 

akhirat. Pendidikan mesti senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang asasi 

dan fur’iy yang menjadi kebutuhan manusia, seperti nilai yang berhubungan 

dengan Allah, sesama manusia, nilai-nilai rasional, moral, seni, dan 

kemasyarakatan( Ali Khalil Abu al-'Ainain, 1980). 

 Menjadikan manusia sebagai dirinya erat kaitanya dengan 

menyadarkan manusia itu akan akan dirinya yang memang terlahir untuk 

moral. Oleh karena itu aksentuasi pendidikan semestinya pula ditunjukan 

pada upaya menumbuhkembangkan kesadaran moral dalam diri manusia 

sehingga benar-benar aktual dalam kehidupannya (Muhmidayeli, 2011). 
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5.PENELITIAN TERDAHULU 

1. Studi Analisis Fungsi Produk Asuransi Syari‟ah Takafulink Salam Bagi 

Masyarakat Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten 

Purbalingga oleh Wage dan Ida Nurlaeli. Hasil penelitiannya adalah 

nasabah pengambil produk asuransi syariah dilihat dari lamanya jangka 

waktu yang ditempuh seimbang yakni 40% nasabah yang kurang dari 5 

tahun dan 60% persen nasabah yang lebih dari 5 tahun, dan hanya 10% 

yang sudah mendapatkan manfaat kesehatan dari produk asuransi 

syariah takafulink salam. 70% nasabah mengambil produk ini dengan 

alasan untuk berinvestasi. Itulah data yang diperoleh dari sampel 

responden yang diwawancarai. Bedanya dengan penelitian ini adalah 

penelitian tersebut menganalisa ke syariahan produk takafullink salam 

di PT Takaful Keluarga sedangkan penelitian saya menganalisa fungsi 

produk Takaful Dana Pendidikan atau Fulnadi di PT Takaful Keluarga 

bagi peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat. 

2. Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi di PT 

Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta oleh Siti Sholihah. Hasil 

penelitiannya adalah mengungkapkan tentang pelasanaan Asuransi 

Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang 

Surakarta ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Nomor : 21- DSN-MUI/X/2001, tentang 

Pedoman Umum Asuransi Syariah. Bedanya dengan penelitian ini 

adalah penelitian tersebut menganalisa tentang pelaksanaan Asuransi 
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Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai 

dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional sedangkan 

penelitian saya menganalisa fungsi produk Takaful Dana Pendidikan 

atau Fulnadi di PT Takaful Keluarga bagi peningkatan kualitas 

pendidikan di masyarakat. 
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