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ABSTRAK 

TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI  

MENURUT PANDANGAN ABUDDIN NATA 

Oleh: Laela Nabila 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi cara hidup manusia dalam 

bermasyarakat dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Perkembangan teknologi informasi saat ini 

sudah berkembang dengan pesat tidak dapat dipungkiri mampu membawa dampak negatif yang tidak 

kalah banyak dengan manfaat yang didapatkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi Menurut Pandangan Abuddin Nata.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau 

penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji suatu masalah untuk memperoleh data dalam penelitian. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer (pokok) dan data sekunder 

(penunjang atau pendukung data primer). Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknis analisis isi (content analisysis), melalui kajian pendekatan interpretif. 

Hasil penelitian ini yaitu dalam mengartikan pendidikan Islam yang berarti pendidikan Islam 

upaya membimbing, mangarahkan dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana 

agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. dalam menghadapi 

tantangan globalisasi Abuddin Nata terdapat beberapa strategi dalam menghadapinya yaitu melakukan 

perubahan visi, misi dan tujuan, melakukan penyeimbangan kurikulum dan isi bahan ajar, antara ilmu-

ilmu yang terkait dengan perkembangan fisik, pancaindra, dan akal dengan perkembangan hati nurani dan 

spiritual, memadukan model pendekatan dan metode pembelajaran yang memadukan anatar pendekatan 

behaviorisme dengan pendekatan kontruktivisme, menggunakan manajemen yang memadukan antara 

pendekatan sistem dan infrastruktur dengan pendekatan yang berbasis perilaku manusia, dan 

memperkenalkan kembali visi, misi dan tujuan pendidikan agama Islam secara komprehensif. hal ini 

penting dilakukan, karena selama ini masyarakat dunia belum mengenal pendidikan agama Islam secara 

utuh. 

 

Kata Kunci: Tantangan Pendidikan Islam, Globalisasi, Abuddin Nata   
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ABSTRACT 

TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI  

MENURUT PANDANGAN ABUDDIN NATA 

Oleh: Laela Nabila 

The development of science and technology has influenced the way people live in society and 

socialize with their environment. The development of information technology is currently growing 

rapidly, it is undeniable that it can have a negative impact that is not less than the benefits it gets. This 

study aims to find out how Islamic Education in Facing the Challenges of Globalization According to 

Abuddin Nata's View. 

The type of research used in this study is library research or library research that specifically 

examines a problem to obtain data in research. The data sources in this study were obtained from primary 

data (principal) and secondary data (supporting or supporting primary data). The data analysis method 

used in this study is technical content analysis (content analysis), through a study of interpretive 

approaches. 

The results of this study are in interpreting Islamic education which means Islamic education is 

an effort to guide, direct and foster students which is carried out consciously and planned so that a main 

personality is developed in accordance with the values of Islamic teachings. In facing the challenges of 

globalization, Abuddin Nata has several strategies to deal with them, namely changing the vision, mission 

and goals, balancing the curriculum and the content of teaching materials, between the sciences related to 

physical development, senses, and reason with the development of conscience and spirituality, integrating 

a model of approach and learning method that combines a behaviorism approach with a constructivist 

approach, uses management that combines a systems and infrastructure approach with an approach based 

on human behavior, and reintroduces the vision, mission and goals of Islamic religious education in a 

comprehensive manner. This is important to do, because so far the world community has not been fully 

acquainted with Islamic religious education. 

Keywords: Challenges of Islamic Education, Globalization, Abuddin Nata  
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Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Rad: 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa bangga, ku persembahkan Skripsi ini 

sebagai tanda bukti dan cinta kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Oman dan Ibu Nursanah do‟a tulus dan ucapan terimakasih 

selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, memberi semangat, memberi 

nasihat dan semangat untuk masa depan yang lebih baik, dukungan dan tak pernah lelah 

memberikan bekal, berupa moral dan material serta membesarkanku dengan penuh kasih 

sayang sehingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung 

2. Adikku Indra Kurniawan yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan yang 

tiada henti. 

3. Kepada seluruh keluarga besarku dikampung halaman, yang selalu mendo‟akan, mensupport, 

dan memberikan semangat yang tiada henti, agar terselesaikan pendidikan S1 ini.  

4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tempatku menuntut ilmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

RIWAYAT HIDUP 

Laela Nabila dilahirkan di desa Teratas, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Provinsi 

Lampung pada tanggal 9 Februari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pasangan 

dari Bapak Oman dan Ibu Nursanah.  

Penulis menempuh pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD) 2 Kedamaian Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus, yang diselesaikan pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan 

pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kotaagung Kabupaten Tanggamus, lulus pada tahun 

2014. Kemudian melanjutkan kembali pada jenjang pendidikan menengah atas, di  Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 1 Tanggamus jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan lulus pada tahun 2017. Pada 

tahun yang sama yaitu 2017 penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S-1) 

jurusan Pendidikan Agama Islam masuk tahun ajaran 2017 melalui jalur SPAN-PTKIN. 

Selama menempuh pendidikan di MTs Negeri Kotaagung penulis aktif di beberapa organisasi 

yaitu OSIS dan Pramuka, dan selama menempuh pendidikan di MAN 1 Tanggamus  penulis juga pernah 

aktif dalam berbagai organisasi yaitu OSIS, LDK, Paskibra dan Pramuka. Tidak hanya aktif dalam 

ektrakulikuler sekolah, penulis juga pernah menjuarai peringkat kelas yaitu peringkat I, II, III, dan Juara I 

Lomba Cepat Tepat (LCT) Bakti Husada, Penulis juga pernah mendapatkan penghargaan siswa 

berprestasi tahun 2017 pada hari ulang tahun Kementrian Agama (Kemenag) Kab. Tanggamus.     

Selama menjadi mahasiswa penulis juga tetap aktif berorganisasi dengan mengikuti beberapa 

organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu UKM Pramuka sejak 2017 

sampai dengan lulus study. Penulis juga aktif organisasi luar kampus yaitu Dewan Kerja Cabang (DKR) 

Kotaagung, Dewan Kerja Cabang (DKC) Tanggamus, Dewan Kerja Daerah (DKD) Lampung, Ikatan 

Mahasiswa Tanggamus  (IMAMTA) dan KIPAN (Kader Inti Anti Narkoba) Provinsi Lampung.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

Dengan mengucapkan Allhamdulillahirobbil‟alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul:  “Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Menurut 

Pandangan Abuddin Nata”, Shalawat dan Salam semoga Allah selalu memberikan Rahmat-Nya kepada 

Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir 

zaman nanti. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Dalam upaya 

penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak bantuan semua pihak, maka secara khusus penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada :  

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung  

2. Bapak Drs. Sa‟idy, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

3. Bapak Dr. H. Subandi, MM selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd.I 

selaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan dengan sabar membimbing, 

mengarahkan, dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

4. Dosen dan Asisten serta staf TU di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang telah 

membantu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. 

5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempatku dalam menempuh studi dan 

menimba ilmu pengetahuan.  

6. Keluarga besar UKM Pramuka Racana Raden Imba Kesuma Ratu dan Putri Sinar Alam 

pangkalan UIN Raden Intan Lampung terkhusus angkatan 2017 dan Keluarga besar Pramuka 

Tusaba-Riamba Pangkalan MAN 1 tanggamus, Teman-teman DKR, DKC, DKD, serta seluruh 

Dewan Racana masa bakti 2021 yang telah memberikan banyak dukungan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 

7. Kepada Teman-Teman KKN-DR dan Teman-Teman PPL Kelompok 58 yang memberikan 

semangat dan dukungan bagi penulis. 

8. Kepada Teman-Teman Pendidikan Agama Islam kelas C angkatan 17 yang telah beruang 

bersama dalam mencari ilmu di UIN Raden Intan Lampung. Terkhusus Kepada Meri Apria, Lusi 

Widiastuti, Lulu Hidayatunafi‟ah, Lailatul Fajriah, Melani Putri, Lailatul Ulya, Rika Amelia, 

Rizka Aulia Faradila, dan Fitriani yang selalu memberikan support kepada penulis. 

9. Untuk orang terkasih Muhammad Zidane yang selalu memberikan dukungan dan memberikan 

support kepada penulis. 

10. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam memberikan semangat, motivasi, 

do‟a dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis bahwa menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan 

kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis dalam 

menyempurnakan skripsi ini. Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama 

bagi peningkatan kualitas pendidikan. 

Bandar Lampung,     Juni 2021  

 

Laela Nabila 

NPM. 1711010074 

 



 xi 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL............................................................................................................................... i 

ABSTRAK .............................................................................................................................................. iii 

SURAT PERNYATAAN........................................................................................................................ iv 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................................................... v 

MOTO ..................................................................................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN ................................................................................................................................... vii 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................................................................ viii 

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ ix 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul ...................................................................................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah .......................................................................................................... 2 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian ............................................................................................. 5 

D. Rumusan Masalah ................................................................................................................... 5 

F. Tujuan Penelitian ..................................................................................................................... 5 

G. Manfaat Penelitian .................................................................................................................. 5 

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan ........................................................................................ 6 

I. Metode Penelitian ..................................................................................................................... 7 

J. Sistematika Pembahasan .......................................................................................................... 8 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan Islam .......................................................................................................................... 9 

1. Sejarah Pendidikan Islam ....................................................................................................... 9 

2. Pengertian Pendidikan Islam .................................................................................................. 10 

3. Pengertian Pendidikan dalam Islam ....................................................................................... 14 

4. Tujuan Pendidikan Islam ........................................................................................................ 15 

B. Tantangan Globalisasi .................................................................................................................. 16 

1. Globalisasi Pertama  ............................................................................................................... 16 

2. Globalisasi Kedua .................................................................................................................. 17 

3. Globalisasi Ketiga .................................................................................................................. 18 

4. Globalisasi Abad Ke-21 ......................................................................................................... 19 

C. Tantangan Pendidikan Islam ........................................................................................................ 22 

D. Tantangan Globalisasi Secara Umum dan Khusus ....................................................................... 24 

BAB III BIOGRAFI ABUDDIN NATA 

A. Riwayat Hidup Abuddin Nata ...................................................................................................... 27 

B. Karya-Karya Abuddin Nata.......................................................................................................... 28 

C. Dasar Pemikiran Abduddin Nata .................................................................................................. 28 

BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN 

A. Pendidikan Islam Menurut Abuddin Nata .................................................................................... 29 

B. Strategi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan  ........................................................... 30 

C. Globalisasi ..................................................................................................................................... 35 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ...................................................................................................................................... 40 

B. Rekomendasi ................................................................................................................................ 40 

DAFTAR PUSTAKA 



 1 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya 

penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan. 

Adapun skripsi ini berjudul “Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi 

Menurut Pandangan Abuddin Nata” 

1. Tantangan 

       Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah 

kemampuan.
1
 Tantangan merupakan sebuah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam 

mengatasi masalah. 

2. Pendidikan Islam 

        Pendidikan islam yaitu proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada 

peserta didik melalui pengajaran, pembiasan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan 

pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan 

akhirat.
2
 

       Pendidikan Islam  juga merupakan suatu usaha bimbingan yang dilakukan kepada peserta 

didik pada masa perkembangan agar mampu memiliki kepribadian dan mengamalkan nilai-nilai 

keislaman didalam kehidupannya. 

3. Globalisasi 

     Globalisasi berasal dari bahasa inggris, global yang berarti sedunia, sejagat. Globalisasi 

mengandung arti proses mendunia, atau proses menjadi sejagat; yakni menyatunya negara-negara 

di dunia baik secara sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Walaupun negara-negara 

didunia saling berjauhan dan memiliki wilayah hukum yang berbeda-beda, namun dapat 

dipersatukan terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi di bidang IT.
3
 

Globalisasi merupakan sebuah proses pertukaran pemikiran, kebudayaan dan menyempitnya 

ruang dan waktu. 

4. Pandangan 

       dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan Pandang dapat diartikan sebagai cara 

seseorang dalam memperhatikan atau menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan 

maupun tulisan.
4
 

5. Abuddin Nata 

      Abuddin Nata merupakan tokoh pembaharuan pendidikan di indonesia khususnya yang 

mendalami bidang Pendidikan Islam. Abuddin Nata lahir di Bogor Desa Cibuntu, 2 Agustus 

1954. Beliau kini menjadi seoarang guru besar Filsafat dan Sejarah Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, dan menjadi pengajar di beberapa universitas atau perguruan tinggi. 

Pemikiran beliau tentang Pendidikan Islam telah banyak dituangkan dalam berbagai macam 

sumber literatur yang dapat digali pemahamannya serta menarik untuk diteliti dan dianalisis guna 

menjadi khazanah keilmuan sesuai perkembangan zaman khusunya keilmuan mengenai 

pendidikan Islam itu sendiri.
5
 

 

 

                                                             
1Prayetno Adi, Jurnal Kerjasama Komunitas ASEAN Dalam Menghadapi ATHG, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universal Terbuka, 2015, h. 280. 
2Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 38. 
3Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 80 
4Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 605 
5Ibid, h. 415 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi generasi muda untuk menyongsong masa depan, 

khususnya generasi muda yang menjadi sebuah objek di dalam dunia pendidikan. Hal ini bisa dilihat 

bahwa bagaimana pendidikan menjadi peran untuk membimbing dan membina generasi untuk 

menjadi manusia seutuhnya.
6
 

Hasan Langgulung dikutip oleh Ramayulis mengemukakan bahwa pendidikan sebenarnya 

dapat ditinjau dari sudut pandang masyarakat pendidikan berarti pewaris kebudayaan dan generasi 

tua ke generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan, dengan kata lain, masyarakat 

mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas 

masyarakat tersebut tetap terpelihara, dan sudut pandang individu, pendidikan berarti pengembangan 

potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi.
7
 

Berdasarkan hal tersebut berjalan atau tidaknya pendidikan disuatu negara tidak bisa lepas 

dari pilar utama penyangga pendidikan. Pilar utama penyangga pendidikan yang pertama adalah 

peran pendidik yang bersangkutan dalam mengelola pendidikan,  kedua peran dan fungsi pemerintah 

dalam mendorong kemajuan pendidikan, ketiga peran masyarakat sebagai salah satu elemen penting 

dalam upaya menjadikan pendidikan di negara ini lebih bermutu dan diharapkan mampu menjadi  

tonggak berjalannya suatu pendidikan di negara ini.
8
 Oleh karena itu perlu adanya kesadaran penuh 

dari masyarakat terhadap pentingnya keberadaan pendidikan di negara ini. 

Pendidikan merupakan wahana untuk mengasuh, membimbing dan mendidik generasi 

penerus bangsa agar menjadi warga negara yang baik agar bisa menyeimbangkan antara kehidupan 

dunia dan akhirat. Pada dasarnya kehidupan manusia tidak terlepas dari dua dimensi. Pertama 

dimensi jasmani yang sifatnya materialistik, Kedua ruhani yang sifatnya immateri. Pendidikan dilihat 

dari sudut internal kepentingan peserta didik, yaitu mahluk yang dimuliakan tuhan, merdeka dan 

bebas menentukan  pilihannya, memiliki bakat, talenta, minat, kecenderungan dan motivasi yang 

berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, memiliki naluri beragama, naluri bermasyarakat, 

naluri ingin mengetahui, memiliki sesuatu, bersahabat, dan seterusnya.
9
 

Menurut Omar Muhammad Al-Toumi Al-syaibani pendidikan Islam adalah suatu proses 

mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan 

cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam 

masyarakat. Pengertian ini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku, dari yang buruk menuju 

yang baik, dari yang minimal menuju yang maksimal, dari yang potensial menjadi aktual dari yang 

fasif menuju yang aktif . cara mengubah tingkah laku itu melalui proses pengajaran. Perubahan 

tingkah laku ini tidak saja berhenti pada level individu (etika personal) yang menghasilkan kesalehan 

individual, tapi juga mencakup level masyarakat (etika social), sehingga menghasilkan kesalahan 

sosial.
10

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi cara hidup manusia 

dalam bermasyarakat dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Adanya perkembangan tersebut 

merupakan bentuk dari masyarakat modern dengan ciri-cirinya yang bersifat rasional, berorientasi 

pada kemajuan, menghargai waktu, terbuka, mandiri dan inovatif. Pada masyarakat informasi media 

sosial, elektronik, internet, memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan corak kehidupan. 

Penggunaan produk teknologi seperti laptop, smartphone, internet, media sosial, telah mengubah 

lingkungan masyarakat dari lingkungan dengan jangkauan lokal menjadi lingkungan nasional, 

internasional, dan dunia. Peran elektronik akan menggeser pola sosialisasi manusia, dari yang 

sebelumnya terbatas menjadi sangat terbuka dan mudah.
11

 

                                                             
6As‟aril Muhajir, Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 25  
7Ramayulis, Op.Cit, h. 31 
8Https://Www.Matrapendidikan.Com/2013/12/Pilar-Pendidikan-Abad-21, Html, 2018 Diakses Pada Tanggal 21 

Oktober 2020, Pukul 18.30 WIB.   
9Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.   
10Abdul Mujib et al, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), h. 25. 
11Wendi Wicaksono, Konsep Pendidikan Islam Masa Depan Menurut Abuddin Nata, 2018, h. 6  

https://www.matrapendidikan.com/2013/12/Pilar-Pendidikan-Abad-21
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Pengaruh budaya barat atau yang dikenal dengan istilah westernisasi telah terlihat  jelas 

dewasa ini. dimana pola kehidupan masyarakat semakin hari semakin hanyut dalam pola modernisasi 

dengan berkiblat kepada sistem budaya barat (westernisasi), yang dianggap sebagai kebudayaan 

modern atau sebagai alternatif budaya masa kini dan ini terjadi dikalangan remaja, yang begitu rapuh 

menerima peradaban-peradaban asing sebagai suatu kebanggaan.
12

  

Pada era reformasi khususnya menginjak  sebagai generasi millenial, pada generasi millenial 

ini menjadi generasi pejuang bangsa, harapan bangsa untuk memajukan bangsa, untuk mewujudkan 

generasi madani yang semakin kuat, yaitu menunjang nilai-nilai tinggi kemanusiaan. Hingga saat ini 

posisi lembaga pendidikan islam masih kurang diminati oleh masyarakat, di era globalisasi ini 

masyarakat pada umumnya lebih memilih sekolah atau perguruan tinggi lembaga pendidikan yang 

tidak menggunakan label Islam. Pada level perguruan tinggi, pendidikan tinggi agama islam sejajar 

dengan pendidikan umum, maka persaingan pasti sangat ketat.
13

 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah berkembang dengan pesat. Melihat 

perkembangan tersebut, tidak dapat dipungkiri mampu membawa dampak negatif yang tidak kalah 

banyak dengan manfaat yang didapatkannya. Ruang baru yang tercipta tersebut tentunya tidak 

berdampak baik-baik saja, ada beberapa pihak dari generasi millenial memanfaatkan untuk 

melakukan suatu kejahatan yang dikenal dengan kejahatan cyber. Kejahatan cyber berdampak 

kepada generasi millenial terutama penurunan moral yang disebut degradasi moral.
14

 

Ditengah arus globalisasi, lingkungan pendidikan remaja, kini tidak lagi monoton dan 

terbatas di dalam lingkungan sekolah atau pendidikan. Anak bisa jadi berada di dalam lingkungan 

sekolah namun kini mempunyai akses untuk melihat langsung dan bisa jadi terlibat dalam kehidupan 

lain dengan media teknologi dan informasi, sehingga banyak orang yang mengalami depersonalisasi, 

disisi lain kontrol sosial dan tradisi banyak kehilangan pengaruhnya. Sehingga menimbulkan 

keadaan remaja mempunyai Moralitas kesopanan menjadi longgar karena terpengaruh budaya barat 

akibat dari mudahnya mencari informasi. Terdapat pula, Aneka macam materi yang berpengaruh 

negative bertebaran di internet. Misalnya: pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan 

sejenisnya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapa 

pun, termasuk siswa. Barang-barang seperti alkhol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet.
15

 

Kejadian pada kasus kekerasan pelajar SMP di kota malang, pada tanggal 11 februari 2020 

yang menimbulkan  amputasi sehingga 2 tersengka ditetapkan. Dalam penyidikan, lanjut dia, WS 

dan RK telah melakukan kekerasan terhadap MS (13), sehingga jari tangannya harus diamputasi. 

Mereka dijerat Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Kejadian kekerasan pada kalangan pelajar ini awalnya 

terparuh melalui media sosial, karena awalnya saling bully. 

Berita mengenai tindakan asusila yang beawal dari game online, pria makasar setubuhi 

pelajar 17 tahun hingga hamil. Pada tanggal 21 September 2020 Ada salah seorang perempuan yang 

melapor di Polsek Makassar bahwa dianiaya temannya di samping penganiayaan itu juga ada 

persetubuhan yang saat ini sedang kita tangani. Berdasarkan laporan korban, ia mulai mengenal dan 

berteman dengan pelaku dari salah satu game online di ponsel. Pelaku meminta nomor handphone 

korban dan mengajak korban ke rumahnya untuk melancarkan aksi bejatnya. "Awalnya keduanya 

berkenalan melalui online yang mana berlanjut sampai dengan persetubuhan beberapa kali hingga 

korban ini hamil". 

Tawuran antar pelajar SMK Pijar Alam (SMK PA) dan SMK Karya Bahana Mandiri (SMK 

KBM) yang terjadi di Jalan Raya Sumur Batu, Bantargebang, Kota Bekasi, berawal dari pelajar 

                                                             
12Suharni, Westernisasi Sebagai Problema Pendidikan Era Modern, Jurnal Al-Ijtimaiyyah / VOL. 1, NO. 1, Januari - 

Juni 2015, h. 73  
13Abdul Mujib, Op. Cit, h. 2 
14Nurbaiti Ma‟rufah, dkk, Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan cyber Pada Generasi Millenial Di Indonesia, 

2020.  
15Sofa Muthohar, Antisipasi Degradasi Moral di Era Global, Vol. 7, Nomor 2 (Oktober 2013), h. 322  
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SMK KBM mengirim pesan WhatsApp kepada pelajar SMK PA untuk melakukan tawuran pada 

Kamis 16 Agustus 2018. Dan mereka sepakat untuk bertemu dan melaksanakan tawuran di tempat 

yang sudah disepakati di Jalan Sumur Batu, Bantargebang, para pelaku tawuranpun masing-masing 

memegang satu senajata tajam, Ketika bertemu di Jalan Raya Sumur Batu, tawuran antardua kubu 

pun pecah. Mereka saling bergantian melakukan serangan. Tak berselang lama, terdapat tiga pelajar 

dari SMK KBM terjatuh dan dikeroyok oleh lima pelajar dari SMK satu dari tiga pelajar yang 

dikeroyok itu tewas dengan luka bacokan di bagian kepala. Sedangkan dua lainnya, mengalami luka 

berat dengan masing-masing di bagian tangan dan kepala. Polisi mengamankan barang bukti yakni 

lima buah celurit, satu buah stik golf, dan lima ponsel. Atas perbuatannya, kelima pelaku terancam 

dikenakan pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun.
16

 

Demikianlah gambaran yang terjadi pada masyarakat yang mau tidak mau pasti akan 

menghadapinya. Segala macam persoalan dalam kemajuan ilmu dan teknologi juga akan 

berpengaruh pada dunia Pendidikan islam, baik pada aspek kurikulum, guru, siswa, sarana prasarana, 

lingkungan belajar, dan lain sebagainya. Hal ini akan menjadi tantangan yang berat bagi dunia 

Pendidikan, terutama Pendidikan Islam yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya 

memperbaiki akhlak dan religiusitas. Oleh karenanya perlu adanya penguatan pada aspek pendidikan 

Islam sebagai pengangan hidup, penguatan akhlak, pembinaan moral oleh keluarga dan pendidik 

melalui keteladanan dan pembiasaan.
17

 

Maka dari itu pembangunan terhadap paradigma baru dalam dunia pendidikan Islam 

sangatlah penting adanya. Hal tersebut sangat erat kaitannya untuk mengembangkan sistem yang 

sesuai dengan kondisi zaman, dengan tidak melupakan nilai-nilai yang esensial dalam ajaran Islam. 

Seiring berkembangnya zaman, pendidikan Islam diharapkan dapat mengarahkan kita untuk 

mengadakan usaha-usaha pembaharuan dalam pemikiran ajaran-ajaran Islam. Disamping itu 

pendidikan Islam menjadi solusi agar islam tidak mudah disalah pahami oleh outsider (non 

muslim).
18

 

Signifikan pendidikan juga menjadi titik perhatian dalam ajaran Islam. Islam menempatkan 

posisi pendidikan dalam posisi yang sangat vital. Indikasinya sangat jelas didalam Q.S. Al-Alaq ayat 

1-5 : 

                                                 

          

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha mulia, yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran pena, Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Adapun ayat pertama pada Q.S. Al-Alaq yang berisi perintah membaca. Selain itu terdapat 

ayat-ayat dalam Al-Qur‟an yang menekankan pentingnya berpikir, dan berilmu pengetahuan. Bagi 

islam, ilmu merupakan syariat sekaligus tujuan agama ini. Pernyataan ini sangat jelas bahwa Islam 

sangat menunjukan penghormatan dan penghargaan Islam terhadap ilmu. Jika di analogikan lebih 

jauh, ilmu tidak akan bisa diperoleh secara maksimal kecuali lewat jalur pendidikan.
19

 

Menurut  Ahmad D. Marimba, pengertian pendidikan menekankan pada pengembangan 

jasmani dan ruhani menuju kesempurnaanya, sehingga terbina kepribadian yang utama, suatu 

kepribadian yang seluruh aspeknya sempurna dan seimbang.
20

  

                                                             
16Detik News, diakses pada tanggal 24 November 2020, Pukul 07.08 WIB.  
17Wendi Wicaksono, Op.Cit, h. 298 
18Muhammmad Fathurrohman, Paradigma Studi Islam, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), h. 7.   
19Abdul Mujib et al, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 25   
20Ibid, h. 31 
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Dengan demikian ilmu merupakan mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia, dengan ilmu manusia bisa diangkat derajatnya dan dapat mengembangkan kepribadiannya 

menjadi lebih baik. kepribadian akan lebih baik jika didapatkan melalui pendidikan dan pengajaran. 

Pendidikan untuk mewujudkan manusia yang memiliki kepribadian yang lebih baik, melatih dan 

membimbing agar dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).     

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

saat ini cenderung mengesampingkan pendidikan Islam dan lebih mengutamakan sains dan 

teknologi, dilatar belakangi dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi saat ini. Maka dari itu 

penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai “Tantangan Pendidikan Islam dalam 

Menghadapi Globalisasi Menurut Pandangan Abuddin Nata” 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan 

memberikan fokus dan sub-fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian: 

Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi Menurut Pandangan Abuddin Nata 

2. Sub-Fokus Penelitian: 

Penelitian ditinjau dari Strategi Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi 

Menurut Pandangan Abuddin Nata 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

1. Bagaimana Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi Menurut Pandangan 

Abuddin Nata? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Konsep Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi Menurut 

Pandangan Abuddin Nata. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan secara teoritis adalah menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Tantangan 

Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi Menurut Pandangan Abuddin Nata 

2. Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terhadap 

Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi Menurut Pandangan Abuddin Nata, 

serta memperbaiki Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Globalisasi yang lebih benar 

sesuai syari‟at Islam dan meningkatkan efektifitas terhadap kehidupan sosial di masyarakat.  

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wendi Wicaksono, Abdul Hayyie al-Kattani, A. Ahmat Rosyadi, 

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia dalam Jurnal Seminar Nasional 2018,  yang berjudul 

“Konsep Pendidikan Islam Menurut Abuddin Nata”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalam 

menghadapi persoalan globalisasi sikap yang tepat adalah sikap yang proporsional, yakni tidak 

menolak sepenuhnya tetapi juga tidak menerima semuanya. Ketika ada yang baik diambil dan 

dikembangkan, sedangkan yang tidak baik dijauhi dan disingkirkan. Pendidikan mempunyai 

peran yang sangat penting dalam mencegah dan menghindari dampak negatif dan globalisasi dan 

dalam respon secara positif serta mengembangkan manfaat yang baik dari globalisasi.
21

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Juli Amaliya Nasucha Institut Kyai Haji Abdul Chalim Pacet 

Mojokerto dalam Jurnal Of Islamic Education Studies Volume 1, Nomer 1, Juni 2016, yang 

berjudul “Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi”. Dalam jurnal ini dijelaskan globalisasi 

                                                             
21Wendi Wicaksono, dkk, Konsep Pendidikan Islam Masa Depan Menurut Abuddin Nata, 2018, h. 295  
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mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, dalam segala aspek kehidupan, baik terhadap sosial, politik, budaya, agama, maupun 

pendidikan. Sikap yang tepat dalam menghadapi globalisasi adalah sikap yang proporsional, 

pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi dampak 

negatif globalisasi, dan merespon secara positif dan mengembangkannya manfaat dari 

globalisasi.
22

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi Dosen tetap STAI Auliaurrasyiddin Tembilahan 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau  dalam Jurnal Al-Liqo Volume. 04 Nomer. 1 yang 

berjudul “Pendidikan Islam dan Globalisasi” dalam jurnal ini dijelaskan hadirnya globalisasi 

dalam kehidupan pribadi dan sosial kita, maka setiap perjalanan hidup kita akan dipaksa 

menerima warna globalisasi. Tidak terkecuali pendidikan islam di era modern ini. Pendidikan 

islam dihadapkan pada berbagai persoalan yang memberikan dampak yang cukup signifikan 

terhadap produk Output pendidikan islam. Diantara tantangan yang terlihat jelas adalah 

konformisme, dikotomi IMTAQ dan IPTEK, dekadensi moral dan sebagainya. Untuk itu perlu 

bagi pendidikan islam untuk kembali memperkuat sistem pendidikan baik secara konseptual 

maupun praktis.
23

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Mahsun Universitas Hasyim As‟ari (UNHSY) Tebu Ireng 

Jombang dalam Jurnal Vol.8 No. 2, Desember 2012, yang berjudul “Pendidikan Islam Dalam 

Arus Globalisasi”. Dalam jurnal ini dijelaskan pendidikan islam berada dalam atmosfer 

modernisasi dan globalisasi dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan 

produktif. Keberadaannya diharapkan mampu memberikan kontribusi dan perubahan positif yang 

berarti bagi perbaikan dam kemajuan peradaban umat islam, baik pada dataran intelektual teoritis 

maupun praktis.
24

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Latifah STID Islahuddiny Kediri Lombok Barat dalam Jurnal 

Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 5, Nomer 1, Mei 2017, yang berjudul “Pendidikan 

Islam Di  Era Globalisasi”. Dalam jurnal ini dijelaskan globalisasi yang terjadi dewasa ini telah 

membawa berbagai macam perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan tersebut melahirkan 

peluang dan tantangan, baik dalam bidang pendidikan, politik, agama bahkan sosial-budaya. 

Untuk menghadapi peluang dan tantangan tersebut manusia dituntut untuk meningkatkan sumber 

daya dirinya. Pendidikan merupakan sarana yang tepat, selain menghasilkan manusia yang 

unggul, kreatif, ulat, tekun, juga ditopang oleh nilai keimanan.
25

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang berjudul “Tantangan Pendidikan Islam dalam 

Menghadapi Globalisasi Menurut Pandangan Abuddin Nata”. Dalam skripsi ini dijelaskan 

bahwa strategi tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi perubahan visi, misi 

dan tujuan, melakukan penyeimbangan kurikulum dan isi bahan ajar, antara ilmu-ilmu yang 

terkait dengan perkembangan fisik, pancaindra, dan akal dengan perkembangan hati nurani dan 

spiritual, memadukan model pendekatan dan metode pembelajaran yang memadukan anatar 

pendekatan behaviorisme dengan pendekatan kontruktivisme, menggunakan manajemen yang 

memadukan antara pendekatan sistem dan infrastruktur dengan pendekatan yang berbasis 

perilaku manusia, dan memperkenalkan kembali visi, misi dan tujuan pendidikan agama Islam 

secara komprehensif.    

Kesimpulan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu: 

a. Menjelaskan tentang sikap dalam menghadapi persoalan globalisasi, sikap yang tepat adalah 

sikap yang proporsional, yakni tidak menolak sepenuhnya tetapi juga tidak menerima 

semuanya. 

                                                             
22Juli Amaliya Nasucha, Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi, Vol I, Nomer I, (Juni 2016), h. 278  
23Mulyadi, Pendidikan Islam dan Globalisasi, Jurnal Al-Liqo, Volume 4 Nomor 1, (2017), h. 54  
24Ali Mahsun, Pendidikan Islam dalam Arus Globalisasi, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2012), h. 260   
25Nur latifah, Pendidikan Islam di Era Globalisasi, Volume 5 Nomor 1, (Mei 2017), h. 197  
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b. Menjelaskan tentang pengaruh globalisasi yang sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, dalam segala aspek kehidupan, baik terhadap sosial, politik, 

budaya, agama, maupun pendidikan. 

c. Menjelaskan tentang hadirnya globalisasi dalam kehidupan pribadi dan sosial, maka setiap 

perjalanan hidup kita akan dipaksa menerima warna globalisasi. Diantara tantangan yang 

terlihat jelas adalah konformisme, dikotomi IMTAQ dan IPTEK, dekadensi moral dan 

sebagainya. 

d. Menjelaskan tentang Pendidikan islam berada dalam atmosfer modernisasi dan globalisasi 

dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan produktif. 

e. Menjelaskan tentang globalisasi yang terjadi dewasa ini telah membawa berbagai macam 

perubahan dalam kehidupan manusia. 

f. Menjelaskan tentang strategi tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah metode studi pustaka atau kepustakaan (Library Research). 

Penelitian study pustaka merupakan suatu penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk 

menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari bahan-bahan perpustakaan baik berupa 

buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, 

kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat disajikan 

sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.
26

 

 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah rujukan pokok yang digunakan dalam penelitian atau sumber 

informasi yang secara langsung berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan.
27

 

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 

2) Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016. 

3) Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 

4) Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 

5) Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 

6) Muhammad Fathurrohman, Paradigma Studi Islam, Yogyakarta: Kalimedia, 2019. 

7) Nuraini Soyomukti, Pendidikan Berspektif Globalisasi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2008. 

8) Abd. Majid, Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi, Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2000. 

9) Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sekumpulan data yang akan melengkapi dari data primer 

yang berkaitan dengan objek penelitian.
28

 Pada data ini penulis menggunakan sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku, jurnal, dan sumber lainnya 

yang berkaitan dengan Pendidikan Islam dalam Mengahadapi Tantangan Globalisasi 

Menurut Pandangan Abuddin Nata. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk 

pengumpulan data. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai 

                                                             
26Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95 
27Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: Tarsiti, 2000), h. 78  
28Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 66 
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hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasati, 

notulen rapat, lengger dan sebagainya.
29

 

Metode ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan pada penelitian yang 

bersumber pada dokumen. Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan adalah 

dalam bentuk pengumpulan data tentang pendidikan Islam dan tantangan globalisasi.  

4. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu rangkaian kegiatan penelitian yang amat penting dan 

menentukan. Menurut Patton analisis data yaitu suatu proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.
30

 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam peneliti yaitu analisis kualitatif. 

Metode yang dimaksud disini yaitu analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada 

kesimpulan-kesimpulan umum. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi atau 

(Content Analysis). Analisis isi adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 

didokumentasikan dalam rekaman, baik berupa gambar, suara, maupun tulisan. Adapun langkah-

langkah  analisis data yaitu sebagai berikut: 

a. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji 

b. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui buku maupun sumber 

lainnya 

c. Menganalisis dan mengklarifikasi 

d. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan. 

      Adapun pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan 

tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada fakta dan makna khusus 

sebagai esensi dalam memahami makna sosial.
31

   

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyajian dan memahami skripsi yang penulis tulis, maka skripsi ini 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan 

Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu 

yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

BAB II Landasan Teori, bab ini membahas tentang Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, 

Pengertian Pendidikan Islam, Pengertian Pendidikan dalam Islam, Tujuan Pendidikan Islam, 

Tantangan Globalisasi (Globalisasi Pertama, Kedua, Ketiga, dan Abad ke-21) dan Tantangan 

Pendidikan Islam. 

BAB III Biografi Abuddin Nata, bab ini akan membahas tentang Riwayat Hidup, Karya-Karyanya, 

dan Dasar Pemikiran Abuddin Nata. 

BAB IV Hasil Analisis Penelitian, bab ini akan membahas tentang Pendidikan Islam Menurut 

Pandangan Abuddin nata dan Strategi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi.  

BAB V Penutup, dalam bab ini akan dimuat kesimpulan dan rekomendasi.     

 

                                                             
29Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172  
30Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 130  
31Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) (Jakarta: Literasi Nusantara, 2019), h. 27-28  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan Islam 

1. Sejarah Pendidikan Islam 

a. Sejarah 

Terdapat berbagai teori yang menjelaskan asal usul kata sejarah ini. sebagian ada yang 

berpendapat, bahwa kata sejarah berasal dari bahasa arab syajarah yang berarti pohon. 

Namun tidak dijelaskan alasannya. Kata sejarah berasal dari kata syajarah, boleh jadi karena 

sebuah pohon biasanya terdiri dari akar, batang, ranting, dahan, dan daun yang terikat pada 

proses tumbuh mulai dari kecil, kemudian membesar, tegak berdiri, berbunga, berbuah, 

kemudian layu, dan mati. Dalam sebuah teori, ada yang mengatakan, bahwa sejarah juga 

seperti pohon, yaitu tumbuh, berkembang, berbuah, dan kemudian mati, bahkan ada yang 

sebelum berbuah tapi sudah keburu mati.  

Selanjutnya terdapat teori yang mengatakan, bahwa kata sejarah merupakan terjemahan 

dari bahasa inggris, history yang berasal pula dari bahasa yunani, istoria, yang berarti ilmu. 

Kata istoria oleh filsuf Yunani seperti Aristoteles di artikan sebagai suatu penelaahan secara 

sitematis mengenai seperangkat gejala alam. Dalam pengertian yang digunakan, histori 

diartikan sebagai masa lampau umat manusia. 

Selanjutnya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S Poerwadarminta 

mengemukakan, bahwa sejarah mengandung tiga pengertian, yaitu (1) kesustraan lama; 

silsilah, asal-usul; (2) kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, (3) 

ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi 

pada masa lampau. 

Adapun pengertian sejarah menurut para ahli sejarah: (1) sejumlah perubahan, kejadian 

dan peristiwa dalam kenyataan sekitar kita; (2) cerita tentang perubahan, kejadian dan 

peristiwa yang merupakan realita kehidupan; (3) ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan, 

kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, ilmu sejarah dapat diartikan sebagai 

upaya merekontruksi peristiwa atau kejadian di masa lalu dengan menggunakan berbagai 

sumber, berupa data dan fakta yang dapat di percaya (valid) dan di susun secara sistematis 

dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu. Data dan fakta tersebut berhubungan 

dengan objek kejadian, waktu, tempat, pelaku, latar belakang, dan tujuan kejadian, atau 

peristiwa tersebut.  

Terdapat berbagai pendekatan dalam  menyusun sejarah, di antaranya ada yang 

menggunakan pendekatan peristiwa, yakni dengan menggunakan atau menceritakan 

peristiwa tersebut mulai dari peristiwa yang dianggap paling penting dan besar pengaruhnya, 

sampai dengan peristiwa yang di anggap kurang penting. Jika dalam sejarah pendidikan 

islam, maka pendekatan ini misalnya dimulai dengan membahas tentang keadaan masyarakat 

arab sebelum datangnya islam, lembaga-lembaga pendidikan islam sebelum berdirinya 

madrasah. Selain itu, ada pula penulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan waktu. 

Dalam konteks sejarah pendidikan islam, maka pendekatan ini misalnya di mulai dengan 

membahas tentang pendidikan islam pada zaman klasik dan pendidikan islam pada zaman 

modern. Jika dalam konteks pendidikan di indonesia, maka pendekatan ini misalnya dimulai 

dengan membahas pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Budha. 

Merekontruksi sejarah tersebut terdapat sebuah sistem yang digunakan di dalamnya, 

seperti teori sejarah menurut hukum fatum yang mengatakan bahwa setiap kejadian yang lalu 

akan tenggelam kemudian timbul atau berulang kembali mengikuti hukum yang dinamakan 

hukum alam yang ditetapkan, yakni nasib, atau teori progresif  linear yang memandang, 

bahwa peristiwa sejarah berlangsung dalam suatu garis linear, garis terus yang menuju 

progres (kemajuan) dan perfeksi (kesempurnaan) dengan indikatornya berupa 
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peristiwa/fakta-fakta sejarah sebagai hasil perbuatan manusia yang mengandung nilai-nilai 

kesejarahan atau teori.
1
 

b. Pendidikan 

Dari segi bahasa, pendidikan berasal dari kata education yang dapat di artikan upbringing 

(pengembangan), teaching (pengajaran), instruction (perintah), pedagogy (pembinaan 

kepribadian), breeding (memberi makan), raising (of animal) (menumbuhkan). Dalam 

bahasa arab, kata pendidikan merupakan terjemahan dari kata al-tarbiyah yang dapat 

diartikan proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang terdapat pada diri 

seseorang, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spriritual. 

Kata al-tarbiyah sebagaimana tersebut di atas juga mencakup pengertian al-taklim 

(pengajaran tentang ilmu pengetahuan), al-ta‟dib (pendidikan budi pekerti), al-tahdzib 

(pendidikan budi pekerti), al-mau‟idzah (nasihat tentang kebaikan), al-riyadhah (latihan 

mental spiritual), al-tazkiyah (pendidikan kebersihan diri), al-talqin (bimbingan dan arahan), 

al-tadiris (pengajaran), al-tafaqquh (memberikan pengertian dan pemahaman), al-tabyin 

(penjelasan), al-tazkirah (memberikan peringatan), dan al-irsyad (memberikan bimbingan).
2
 

Dalam bahasa Indonesia istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberikan 

awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara dan sebagainya). Kata 

pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagogos yang berarti pergaulan dengan 

anak-anak. Paedagogos berasal dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing, 

memimpin). Perkataan yang mulanya berarti "rendah” (pelayan, bujang), sekarang dipakai 

untuk pekerjaan mulia. Peadagog (pendidik atau ahli didik) ialah seseorang yang tugasnya 

membimbing anak. sedangkan pekerjaan membimbing disebut paedagogis.
3
 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta mengartikan pendidikan 

sebagai berikut: (1) perbuatan (hal, cara) mendidik; (2) ilmu pendidik, ilmu didik, ilmu 

mendidik; dan (3) pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan 

sebagainya.
4
 Menurut istilah (Ihstilahan) / terminologi banyak sekali istilah pendidikan yang 

dikemukakan, baik yang dikemukakan oleh para tokoh pendidikan Indonesia Barat maupun 

istilah yang dikemukakan dalam sistem pendidikan nasional yang dicantumkan di bawah ini: 

Ahmad D. Marimba, menjelaskan bahwa “pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan 

secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama”. Marimba menekankan pengertian pendidikan pada 

pengembangan jasmani dan rohani menuju kesempurnaannya sehingga terbina kepribadian yang 

utama yaitu kepribadian seluruh aspeknya sempurna dan seimbang. Untuk mewujudkan 

kesempurnaan tersebut dibutuhkan bimbingan yang serius dan sistematis dari pendidik. 

Carter V Good, menjelaskan bahwa pendidikan adalah seni, praktik atau profesi sebagai 

pengajar; ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip atau metode- 

metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid dalam arti yang luas digantikan dengan 

istilah pendidikan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab 1 

Mengatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5
  

                                                             
1 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 11-14 
2Ibid, h. 14-15  
3Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2018), h. 30  
4Abuddin Nata, Op.Cit, h. 15 
5Abuddin Nata,Op.Cit, h. 20 
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Menurut penulis pendidikan merupakan peningkatan potensi spiritual dan membentuk 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia. 

c. Islam 

Pengertian Islam secara harfiah, Islam berasal dari Bahasa Arab, salima, yang antara lain 

berarti to be safe (terpelihara) and sound (dan terjaga), unharmed (tidak celaka), intact, safe 

(terjaga), secure (terjaga), to be unobjectionable, blamelees, faultelees, to be certain, 

established (terbentuk), to escape (terjaga), turn over (melewati), dan surrender 

(pengabdian). Dari kata salima yang merupakan tsulatsi mujarrad, kata yang berakar pada 

tiga huruf, menjadi aslama yang merupakan tsulatsi mazid kata yang mendapat tambahan 

satu huruf. bentuk isim masdhar, kata bentukan dari kata aslama ini adalah Islam yang 

berarti submission (pengabdian), resignation (kembali ke jalan yang lurus), reconciliation (to 

the will of God) (kembali mengikuti kehendak Tuhan). Dari kata Islam mendapat awalan 

“al” (sebagai bentuk makrifat atau spesifik), menjadi al- Islam yang berarti the religion of 

islam (agama Islam),  the era of islam (zaman Islam), dan the Muslim (sebagai penganut 

Islam). 

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi (Dinul Islam) mengartikan Islam 

sebagai berikut: Kata Islam makna aslinya masuk dalam perdamaian, dan orang muslim ialah 

orang yang damai dengan Allah dan damai dengan manusia. damai dengan Allah artinya 

berserah diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya, dan damai dengan manusia bukan saja 

berarti menyingkirkan berbuat jahat atau sewenang-wenang kepada sesamanya. melainkan 

pula ia berbuat baik kepada sesamanya. Dua pengertian ini diisyaratkan dalam Al-Qur‟an 

suci sebagai inti agama Islam yang sebenarnya.
6
 Al-Qur‟an berfirman sebagai berikut: 

                                     

Artinya :  (tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang 

ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S.Al-

Baqarah [2] : 112).  

 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

a. Pendidikan Islam Menurut Bahasa dan Istilah 

Menurut bahasa (Lughatan) / Etimology Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa 

(lughatan) ada tiga kata yang digunakan. Ketiga kata tersebut, yaitu (1) “at-tarbiyah, (2) “al-

ta'lim”, dan (3) “al-ta'dib”. Term at-tarbiyah berakar dan tiga kata, yakni pertama, berasal 

dan kata rabba yarbu yang artinya bertambah dan tubuh. Kata rabba (mendidik) sudah 

digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti terlihat dalam ayat Al-Qur‟an: 

...                

Artinya: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah 

mendidik aku waktu kecil". (Q.S. Al-Isra‟ : 24). 

 

Kedua, berasal dan kata rabiya yarbi yang artinya tumbuh dan berkembang. Ketiga, 

berasal dari kata rabba yarubbu yang artinya, memperbaiki, membimbing, menguasai, 

memimpin, menjaga, dan memelihara. Term al-ta‟lim, secara lugahwy berasal dari kata fi'il 

tsulasi mazid biharfin wahid, yaitu „allama yu‟allimu jadi „allama artinya, mengajar. 

selanjutnya term al-ta‟adib berasal dari kata tsulatsi maszid bihaijmn wahid, yaitu „addaba 

yu‟addibu Jadi „addaba artinya memberi adab. 

                                                             
6Ramayulis, Op.Cit, h. 20-21  
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Pendidikan Islam Menurut Istilah seperti yang lazim dipahami sekarang belum 

terdapat di zaman Nabi dalam. Tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam 

menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi 

dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksaan ide pembentukan pribadi 

muslim itu, yang telah mencakup arti pendidikan. Dengan itu Nabi telah mendidik, 

membentuk kepribadian yaitu kepribadian muslim dan sekaligus berarti bahwa Nabi 

Muhammad SAW adalah seorang pendidik yang berhasil. Apa yang beliau lakukan dalam 

membentuk manusia, kita rumuskan sekarang dengan pendidikan Islam. Cirinya ialah 

perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran islam. Untuk itu perlu 

adanya usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya. 

Dengan demikian, secara umum dapat kita katakan bahwa pendidikan islam itu adalah 

pembentukan kepribadian muslim.
7
 

Pendidikan Islam menurut istilah dirumuskan oleh pakar pendidikan Islam, sesuai 

dengan perspektif masing-masing. Diantara rumusan tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa tarbiyah adalah mempersiapkan manusia 

supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, 

sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir 

dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan ataupun tulisan, Abrasyi 

menekankan pendidikan pencapaian kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. 

2) Menurut rumusan Konferensi Pendidikan Islam sedunia yang ke-2, pada tahun 1980 di 

Islamabad, bahwa Pendidikan harus ditunjukkan untuk mencapai keseimbangan 

pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, 

perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian pendidikan diarahkan untuk 

mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya: spiritual, intelektual, daya imajinasi, 

fisik keilmuan, dan bahasa. baik secara individual maupun kelompok serta mendorong 

seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir 

pendidikan diarahkan pada upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah, baik 

pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan secara luas.
8
 

 

Adapun pengertian pendidikan islam dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai 

berikut: 

1) Athiyah Al-Abrasyi, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pendidikan islam, 

bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka 

ketahui, tetapi maksudnya ialah mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa 

fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, 

mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur. 

2) Ahmad Fuad Al-Nahwani, berpendapat bahwa pendidikan adalah pranata yang bersifat 

sosial yang tumbuh dari pandangan hidup tiap masyarakat. Pendidikan senantiasa sejalan 

dengan pandangan falsafah hidup masyarakat tersebut, atau pendidikan itu pada 

hakikatnya mengaktualisasikan falsafah dalam kehidupan nyata. 

3) Ali Khalil Abul A‟inain, berpendapat bahwa pendidikan adalah program yang bersifat 

kemasyarakatan, dan oleh karena itu, setiap falsafah yang dianut oleh suatu masyarakat 

berbeda dengan falsafah yang dianut oleh masyarakat lain sesuai dengan karakternya, 

serta kekuatan peradaban yang memengaruhinya yang dihubungkan dengan upaya 

menegakkan spiritual dan falsafah yang dipilih dan disetujui untuk memperoleh 

kenyamanan hidupnya. 

 

                                                             
7Zakiah Deradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 27-28  
8Ibid, h. 31-32  
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Dari keseluruhan definisi pendidikan sebagaimana diatas, tampak bahwa pada 

umumnya pandangan para ahli pendidikan masih bersifat memusatkan pada guru (teacher 

centris), yang didasarkan pada asumsi, bahwa peserta didik adalah orang yang belum 

mengetahui apa-apa. Mereka tak ubahnya seperti benda atau gelas yang masih kosong yang 

siap diisi oleh apa saja, selera orang yang mengisinya. Pandangan ini telah berhasil 

menciptakan keadaan masyarakat yang stabil dan memelihara warisan khazanah ilmu 

pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
9
 

b. Dasar Pendidikan Islam 

1) Dasar Pokok 

a) Al-Qur‟an 

Kedudukan Al-Qur‟an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami 

dari ayat Al-Qur‟an itu sendiri, Firman Allah:  

                                     

Artinya: “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan 

agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan 

itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”. (Q.S. al-

Nahl : 64). 

 

Selanjutnya firman Allah Swt: 

                           

 

Artinya: “ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan 

berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat 

pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”. (Q.S. Shad : 29).  

 

b) Al-Sunnah 

Al-Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang biasa di lakukan, atau 

jalan yang dilalui (al-thariqah al-maslukah) baik yang terpuji maupun tercela. 

Adapun pengertian Al-Sunnah menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang 

diidentikkan kepada Nabi Muhammad Saw. Berupa perkataan, perbuatan, taqrir-

nya, ataupun selain dari itu, termasuk sifat-sifat, keadaan, dan cita-cita (himmah) 

Nabi Saw, yang belum kesampaian. 

As-Sunnah sebagai sumber pendidikan Islam, dapat dipahami analisis sebagai 

berikut: 

(1) Nabi Muhammad Saw. Sebagai yang memproduksi hadis menyatakan dirinya 

sebagai guru. 

(2) Nabi Muhammad Saw. Tidak hanya memiliki kompetensi profesional 

(pengetahuan yang mendalam dan luas dalam ilmu agama dan ilmu lainnya), 

hal ini menunjukan Nabi Saw. Pendidik yang profesional. 

(3) Nabi Muhammad Saw. Sewaktu berada di Mekkah pernah menyelenggarakan 

pendidikan di Dar al-Arqam dan di tempat-tempat lain secara tertutup. Usaha-

usaha tersebut menggambarkan bahwa Nabi Muhammad Saw memiliki 

perhatian yang besar terhadap penyelenggara pendidikan. 

(4) Sejarah mencatat, bahwa Nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi yang paling 

berhasil mengemban risalah Ilahiah, yakni mengubah manusia dari jahiliah 

menjadi beradab. 

                                                             
9Ibid, h. 16-18  
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(5) Di dalam teks atau matan hadis Nabi Muhammad Saw. Dapat dijumpai isyarat 

yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran.
10

  

2) Dasar Tambahan 

a) Perkataan, Perbuatan dan Sikap para Sahabat 

Selain Al-Qur‟an dan Sunnah juga perkataan, sikap dan perbuatan para sahabat. 

Perkataan mereka dapat dijadikan pegangan karena Allah sendiri di dalam al-Qur‟an 

yang memberikan pernyataan Firman Allah: 

            

                         

                         

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari 

golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka 

dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada 

Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir 

sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. 

Itulah kemenangan yang besar”. (Q.S. al-Taubah : 100). 

 

b) Ijtihad 

Ijtihad adalah penggunaan akal pikiran oleh fuqoha‟ Islam untuk menetapkan 

suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam al-Qur‟an dan hadist dengan 

syarat-syarat tertentu. Ijtihad dapat dilakukan dengan Ijma‟, qiyas, istihsan, mashalih 

murshalah dan lain-lain. Penggunaan ijtihad dapat dilaksanakan dalam seluruh aspek 

ajaran Islam, termasuk aspek pendidikan. 

 

c) Mashlahah Mursalah (Kemaslahatan Umat) 

Marshlahah Mursalah yaitu : “ menetapkan peraturan atau ketetapan undang-undang 

yang tidak di sebutkan dalam al-Qur‟an dan Sunnah atas pertimbangan penarikan 

kebaikan dan menghindarkankerusakan.” 

d) Urf (Nilai-nilai dan adat Istiadat Masyarakat) 

Urf  adalah sesuatu perbuatan dan perkataan yang menjadikan jiwa merasa 

tenang mengerjakan suatu perbuatan, karena sejalan dengan akal sehat yang diterima 

oleh tabiat yang sejahtera.
11

 

3. Pengertian Pendidikan dalam Islam 

Syari‟at islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang jika hanya diajarkan saja, tetapi 

harus dididik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak manusia untuk beriman dan 

beramal serta berakhlak baik sesuai ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. Dari 

satu segi kita melihat, bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditunjukan kepada kepada 

perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri 

sendiri maupun orang lain. Tetapi juga praktis, ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan 

amal saleh. Oleh karena itu pendidikan islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan 

amal. Dan karena ajaran islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat, 

menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan islam adalah pendidikan 

                                                             
10Ramayulis, Op.Cit, h. 191  
11Ramayulis, Op.Cit, h. 194-200  
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individu dan pendidikan masyarakat. Semula para ulama dan cerdik pandailah sebagai penerus 

tugas dan kewajiban mereka.
12

  

Pendidikan dalam Islam, atau proses atau praktik penyelenggaraan pendidikan yang 

berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, dalam arti proses 

bertumbuhkembangnya Islam dan umatnya. Baik Islam sebagai agama, ajaran maupun sistem 

budaya dan peradaban, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Jadi, dalam 

pengertian yang ketiga ini istilah pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses pembudayaan 

dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban umat Islam dari generasi ke generasi 

sepanjang sejarahnya.
13

  

4. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan ialah suatu yang di harapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. 

Maka pendidikan, karena merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-

tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah 

suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari 

kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. Ada beberapa tujuan 

pendidikan 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik 

dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan 

pula dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan 

dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan itu. Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses 

pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan, dan keyakinan akan kebenarannya. 

Tahap-tahapan dalam mencapai tujuan itu pada pendidikan formal (sekolah, madrasah), 

dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya dikembangkan dalam tujuan 

instruksional. 

Tujuan umum pendidikan Islam harus sejajar dengan pandangan manusia, yaitu makhluk 

Allah yang mulia yang dengan akalnya, perasaannya, ilmunya dan kebudayaan, pantas 

menjadi khalifah di bumi. Tujuan umum ini meliputi pengertian, pemahaman, penghayatan 

dan keterampilan berbuat. Karena itu ada tujuan umum untuk tingkat sekolah permulaan, 

sekolah lanjutan, perguruan tinggi, dan ada juga tujuan umum untuk sekolah umum, sekolah 

kejuruan, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya.
14

  

b. Tujuan Akhir 

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada 

waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil 

dengan pola Takwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam 

perjalanan hidup seseorang. Perasaan, lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhinya. 

Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, 

mengembangkan, memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. 

manusia yang sudah takwa dalam bentuk Insan Kamil, masih perlu mendapatkan pendidikan 

dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, sekurang kurangnya pemeliharaan supaya 

tidak luntur dan berkurang, meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam 

pendidikan formal. Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah: 

                               

                                                             
12Zakiah Derajadjat, dkk, Op.Cit, h. 28  
13M. Bashori Muchsin, dkk, Pendidikan Islam Humanistik, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 7 
14Ibid, h. 13-14  
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 

kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama 

Islam.(Q.S.Ali-Imran: 102).  

          Meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang 

merupakan ujung dari taqwa sebagai akhir dari proses hidup gelas berisi kegiatan 

pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat dianggap sebagai tujuan 

akhirnya. Insan Kamil yang meninggal dan akan menghadap Tuhannya merupakan tujuan 

akhir dari proses pendidikan Islam. 

c. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah 

pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan 

operasional dalam bentuk tujuan instruksional yang dikembangkan menjadi tujuan 

instruksional umum dan khusus (TIU dan TIK), dapat dianggap tujuan sementara dengan 

sifat yang agak berbeda. 

Pada tujuan sementara bentuk Insan Kamil dengan pola takwa sudah terlihat meskipun 

dalam ukuran sederhana, sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah terlihat pada 

pribadi anak didik. Tujuan pendidikan Islam seolah-olah merupakan suatu lingkaran yang 

pada tingkat paling rendah mungkin merupakan suatu lingkaran kecil. 

d. Tujuan Operasional 

Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan 

pendidikan tertentu. Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari peserta didik 

suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat 

penghayatan dan kepribadian.
15

 

 

B. Tantangan Globalisasi 

Globalisasi dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh penyatuan politik, 

ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan lain sebagainya yang terjadi 

antara satu negara dengan negara lainnya, tanpa menghilangkan identitasnya masing-masing. 

Penyatuan ini terjadi berkat kemajuan teknologi informasi (TI) yang dapat menghubungkan atau 

mengkomunikasikan setiap isu yang ada pada suatu negara dengan negara lain. Karena berhubungan 

dengan dunia, dengan menanggapi tantangan-tantangan lingkungan, maka manusia mulai dinamis, 

mulai menguasai dan memanusiakan realitas.
16

  

Bagi umat Islam, globalisasi dalam arti tukar menukar dan transmisi ilmu pengetahuan, 

budaya, peradaban, dan sebagainya bukanlah hal baru.
17

 Sejak kedatangan lima belas abad yang lalu 

hingga sekarang, islam adalah agama yang amat akrab dengan globalisasi. Berdasarkan catatan 

sejarah, islam telah mengalami tiga kali globalisasi, sebagai berikut: 

1. Globalisasi Pertama 

Globalisasi pertama, terjadi sekitar lima abad, yaitu mulai abad ke-7 masehi hingga 

mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Abbasiyah: Al-Makmun pada abad ke-12 Masehi. 

Pada saat itu umat Islam menerima, menyerap, menerjemahkan, memahami, mendalami, 

melakukan dialektika dan sintesis antara warisan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani 

Kuno, India, China, Persia, Mesopotamia, dan lain sebagainya dengan Universitas ajaran Islam. 

Pemikiran Yunani kuno yang demikian itu ternyata hanya melahirkan orang-orang yang 

tercerahkan, arif, saleh dan amanah, namun tidak dapat melahirkan berbagai karya-karya inovatif 

dan kreatif yang dapat disumbangkan bagi pembangunan kebudayaan dan peradaban dunia. 

Pemikiran Yunani kuno itu sungguhpun demikian hebat dan dikenal oleh masyarakat dunia, 

                                                             
15Ibid, h. 30-33  
16Paulo Freire, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), h. 5  
17Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 10 
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namun menurut Mukti Ali, mereka tidak memberikan sumbangan yang signifikan bagi 

perubahan dunia. mereka tidak bisa menghasilkan peralatan teknologi modern yang dibutuhkan 

masyarakat, seperti peralatan transformasi, komunikasi, industri, pertanian, pertambangan, dan 

sebagainya. 

Hal yang demikian, karena mereka tidak memiliki pemikiran dan gagasan yang bersifat 

empiris eksperimentatif. umat Islam lah yang pertama kali memperkenalkan pemikiran empiris 

eksperimentatif sebagaimana diperlihatkan oleh Al-Khawarijmi, Bapak fisika; Al-Haitami dan 

Nasiruddin al-Tusi dalam bidang astronomi; Jabir Ibn Hayyan dalam bidang al-Jabbar dan 

matematika; Ibn Sina dalam bidang kedokteran umum; Imam Al-Zahrawi dalam bidang ortopedi, 

dan masih banyak lagi. 

Selanjutnya pemikiran India, Cina dan Persia, pada umumnya bersifat mitologis dan 

tradisional, yakni didasarkan pada keyakinan keagamaan tradisional yang dihubungkan dengan 

paham tentang Tuhan-tuhan atau dewa-dewa yang menguasai alam jagat raya,  serta mengikuti 

kebiasaan nenek moyang mereka, tanpa disertai dengan pertimbangan rasional dan eksperimental. 

Di tangan umat Islam ilmu pengetahuan diberikan muatan rasionalitas dan empirisnya, 

sebagaimana hal ini dijumpai pada pemikiran Ibn Rusyd dan Ibn Khaldun, yang hingga saat ini 

kedua pemikiran dari tokoh Islam ini masih jadi rujukan para ilmuwan barat, karena sifatnya yang 

rasional dan cocok dikembangkan masyarakat modern. Dengan demikian, pada era globalisasi 

pertama, umat islam bukan hanya mengekor atau membenar begitu saja setiap pemikiran dari 

luar, melainkan melakukan inovasi dan improvisasi, serta melahirkan hal-hal baru yang 

sebelumnya tidak sama sekali dijumpai atau belum ada pemikiran Yunani, India, Cina, Persia, 

dan lainnya.  

Pada era globalisasi pertama ini, dunia Islam dalam keadaan mulai bangkit.
18

 

Membangun hubungan dan komunikasi yang intens dan efektif dengan berbagai pusat peradaban 

dan ilmu pengetahuan yang ada di dunia, hasil dari komunikasi ini umat islam telah mencapai 

kejayaan bukan hanya dalam bidang ilmu pengetahuan umum, kebudayaan dan peradaban. 

Sedangkan Eropa dan Barat berada dalam ambang kehancuran.
19

  

Tokoh-tokoh pendidikan Islam pada globalisasi pertama yaitu Al-Makmun,  Al-

Khawarijmi, Al-Haitami dan Nasiruddin al-Tusi, Jabir Ibn Hayyan, Ibn Sina dan Imam Al-

Zahrawi.
20

 

2. Globalisasi Kedua 

Globalisasi kedua terjadi selama 4 abad, yaitu pada abad ke-13 M. Dan mencapai 

puncaknya pada abad ke-17 M. Yaitu ketika warisan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan 

peradaban Islam masuk ke Eropa dan Barat yang terjadi melalui kegiatan penerjemahan karya-

karya ilmuan Muslim dalam berbagai ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Eropa: Latin, Inggris, 

Perancis. 

Karya-karya ilmuwan Islam dalam berbagai bidang yang mereka temukan dibeberapa 

pusat peradaban Islam, khususnya Spanyol dan Sicilia di Italia, mereka menerjemahkan ke dalam 

bahasa-bahasa mereka. Melalui kegiatan penerjemah itu, mereka mengenal kedokteran dari Ibn 

Sina, progrevisme dan emperisme dari Ibn Rusy; filsafat, etika dan moral dari Ibn Miskawaih dan 

al-Ghazali, ortopedi dari Az-Zahrawy, matematika dari Jabir ibn Hayyan, kimia da fisika dan al-

Khawarizmi, dan sebagainya. 

Pola pikir mereka yang semula bersifat dogmatis, ortodok, tradisional dan mitologis telah 

berubah menjadi pemikiran yang bersifat rasional dan empiris. Bersamaan dengan itu, sikap 

kalangan kaum agama dari kalangan gereja yang semula bersifat otoriter dan memaksakan ajaran 

kepada masyarakat, kini berubah menjadi lebih bersifat demokratis, rasional, bahkan liberal. 

                                                             
18Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 280-281  
19Abuddin Nata, Op.Cit, h. 11 
20Herry Mohammad, dkk, Tokoh-Tokoh Berpengaruh Pada Abad 20, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 1-55  
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Pada tahap selanjutnya, terjadilah paham sekularisme di Eropa dan Barat; agama dan 

ilmu pengetahuan, serta politik tidak boleh saling mengintervensi. Agama menjadi urusan gereja, 

ilmu pengetahuan menjadi urusan perguruan tinggi, politik menjadi urusan istana. Sejak itulah 

Barat memiliki kebebasan untuk melakukan inovasi, improvisasi, eksperimen dan pengembangan 

terhadap gagasan dan pemikiran umat Islam, dengan cara membuang aspek moralitas dan 

spiritualitas yang ada dalam ilmu umat Islam tersebut. Dan mereka mengubahnya menjadi ilmu 

pengetahuan yang sekuler. Akibat dari keadaan yang demikian, Eropa dan Barat telah melahirkan 

berbagai temuan baru dalam bidang sains yang selanjutnya dikaitkan dengan teknik yang 

menghasilkan teknologi. Seperti motor, mobil, kereta api, kapal dan pesawat, yang menggantikan 

berbagai peralatan yang tradisional seperti kuda, gajah, gerobak dan delman.  

Mereka juga berhasil menemukan peralatan mesin industri dalam berbagai bidang, seperti 

padi, gandum, dan palawijaya menjadi beras, tepung terigu, bahan minuman seperti perasan 

buah-buahan, anggur, kurma dan sebagainya. Mereka juga berhasil membangun gedung-gedung 

yang kokoh dan megah, istana, tempat peristirahatan, jembatan dan lain sebagainya. Mereka juga 

berhasil mengembangkan peralatan perang secara lebih modern, seperti senjata api, granat, 

meriam, kapal selam, dan sebagainya. 

Sebagian para sarjana Eropa dan Barat yang jujur berkata, bahwa kemajuan yang dicapai 

oleh Eropa dan Barat ini terjadi karena konstribusi dari umat Islam, dan untuk itu mereka 

berhutang budi kepada umat Islam. Pada saat globaisasi yang kedua ini keadaan umat Islam 

dalam keadaan maju, sedangkan dunia Eropa dan Barat dalam keadaan terbelakang (the Dark 

Age). Eropa dan Barat mengambil ilmu dan belajar dari Islam, tanpa harus menjadi orang Islam.
21

 

Pada abad ini, umat Islam hanya mementingkan ilmu agama saja, sementara ilmu 

pengetahuan seperti matematika, astronomi, sosiologi, kedokteran dan lainnya tidak 

dipentingkan, dan dibiarkan untuk diambil oleh barat.
22

 Tokoh-tokoh pendidikan Islam pada 

globalisasi kedua yaitu Ibn Sina, Ibn Rusy, Ibn Miskawaih dan al-Ghazali, Az-Zahrawy, Jabir ibn 

Hayyan, dan al-Khawarizmi.  Adapun tokoh barat yang memberikan kontribusi sebagai penulis 

yaitu W.C. Smith dan Thomas W. Arnold.
23

 

3. Globalisasi Ketiga 

Globalisasi ketiga, terjadi selama tiga abad, yaitu abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. 

Yaitu ketika dunia Islam mulai menyadari keterbelakangan, ketertinggalan dan keterpurukannya 

dibandingkan dengan kemajuan yang diawali dunia Eropa dan Barat. Dunia Islam yang demikian 

luas di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Usmani sudah melepaskan diri. 

Sebagian ada yang berdiri menjadi negara Islam, sebagian ada yang masuk ke wilayah Eropa dan 

Barat, sebagian ada yang berada dalam penjajahan Eropa dan Barat. 

Pada saat ini, umat Islam hanya mementingkan ilmu agama dan tasawuf yang diwariskan 

ulama sebelumnya. Ilmu pengetahuan rasional, empiris dan eksperimen sudah mereka tinggalkan. 

Akibatnya mereka terbelakang dalam bidang sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kebudayaan, peradaban dan sebagainya. Dalam keadaan demikian mereka dengan 

mudah dapat dikuasai dan dijajah oleh Eropa dan Barat. Dalam keadaan demikian, mulai abad ke-

18 M. Mereka mulai menyadari kembali akan kealfaannya. Mereka mulai mencari-cari akar 

penyebabnya. Sebagian mereka pendapat, akar penyebabnya adalah karena konflik dan 

perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, sebagai akibat dari akibat dari mementingkan tahta, 

harta dan wanita, kedudukan, kekayaan dan hawa nafsu. 

Sebagian lain berpendapat, karena mereka meninggalkan semangat ajaran Islam 

sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur‟an, yaitu semangat dan paham integritas tentang 

ilmu agama (ayat qur‟aniyah), ilmu sosial (ayat insaniyah), dan ilmu pengetahuan modern (sains) 

(ayat al-kauniyah), meninggalkan penggunaan akal (ijtihad), paham ortodoksi, dogmatis, dan 

                                                             
21 Ibid, h. 282-283 
22Abuddin Nata, Op.Cit, h. 12  
23Herry Mohammad, dkk, Op.Cit, h. 56-167 



 19 

fatalistik. Sebagian lain berpendapat bahwa penyebabnya adalah karena umat Islam tidak 

memiliki akidah yang murni, tidak mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh 

Nabi Muhammad Saw. 

Pada globalisasi ketiga ini, Eropa dan Barat berada dalam masa kemajuan, sedangkan 

dunia Islam berada dalam keterpurukan dan mulai bangkit kembali. Mulai abad ke-20, 

modernisasi di dunia Islam mencapai puncaknya yang ditandai dengan terlepas atau merdekanya 

negara-negara Islam dari penjajah Barat, dan diambilnya kembali ilmu umat Islam dari tangan-

tangan orang Barat, tanpa harus menjadi orang Barat.
24

 

Namun demikian, hubungan Islam dengan Eropa dan Barat pada zaman ini keadaannya 

berbeda dengan hubungan Islam pada zaman sebelumnya, pada zaman sebelumnya keadaan 

Eropa dan Barat dalam keadaan keterbelakang dan mulai bangkit. Keadaan Eropa dan Barat saat 

ini berada dalam kemajuan, sedangkan kedaan umat Islam berada dalam ketinggalan. Tidak 

hanya itu saja, keadaan saat ini dunia telah dipenuhi oleh berbagai faham ideologi kapitalisme, 

materialisme, naturalisme, pragmatisme, liberalisme bahkan ateisme yang secara keseluruhan 

hanya berpusat pada kemauan manusia (anthropo-centris), hal ini berbeda dengan karakteristik 

keseimbangan ajaran Islam yang memadukan antara berpusat pada manusia (anthropo-centris) 

dan berpusat pada Tuhan (theo-centris).
25

 

Tokoh-tokoh pendidikan Islam pada globalisasi ketiga yaitu Syekh  Abdullah Ahmad, 

Zainudin Labai El-Yunus, Syekh Ahmad Muhammad Soorkati al-Anshori, K.H. Ahmad Dahlan, 

Ahmad Hassan, K.H.Hasyim Asy‟ari, H.O.S. Tjokroaminoto, K.H.Abdul Wahid Hasyim, Haji 

Agus Salim, Mohammad Natsir, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Buya Hamka, S.M. 

Kartosuworyo, Mahmud Yunus, Imam Zakasyi, K.H. AR. Fakhruddin, Abdullah bin Nuh, Isa 

Anshari, K.H. Moenawar Chalil, Syekh Abdul Aziz al-Badri, Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, 

Asy-Syahid Doktor Abdullah Azzam, Muhammad Abu Zahrah, Al-Hasan Ali al-Hasan an-

Nadawi, Syekh Ahmad Husain Deedat, Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Al-Ghazali, 

Muhammad Iqbal, Muhammad bin Abdul Wahab,  Dr. Mushtafa Masyhur, Syekh Mutawalli asy-

Sya‟rawi, Najib al-Kailani, Said Hawwa, Dr. Said Ramadhan, Asy-Syahid Sayyid Quthb, Syekh 

Taqiyyuddin an-Nabhani, dan Muhammad Rasyid Ridha.
26

 

4. Globalisasi Abad Ke-21 

Globalisasi yang terjadi mulai abad ke-21 ini memiliki corak dan karakter yang berbeda, 

Azyumardi Azra mengatakan, bahwa globalisasi yang berlangsung dan melanda masyarakat 

Muslim Indonesia sekarang ini menampilkan sumber dan watak yang berbeda. Proses globalisasi 

dewasa ini, tidak bersumber dari Timur Tengah, melainkan dari Barat, yang terus memegang 

supermasi dan hegemoni dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat dunia pada umumnya.  

Globalisasi yang bersumber dari Barat, seperti bisa kita saksikan, tampilkan dengan 

watak ekonomi-politik dan sains-teknologi. Jika globalisasi pada tahap 1,2 dan 3 di atas, keadaan 

dunia masih ditandai oleh kemajuan di bidang industri, maka pada masa sekarang ini globalisasi 

ditandai oleh beberapa hal, sebagai berikut.  

a. adanya temuan di bidang teknologi canggih, khususnya teknologi di bidang Informasi 

Teknologi (IT), Keberadaan IT ini telah menyebabkan proses interaksi dan komunikasi serta 

tukar menukar informasi menjadi lebih cepat. Melalui telpon, internet, SMS, webbsite, 

facebook, youtube, dan sebagainya. Seseorang dapat saling mengirimkan pesan dengan 

lengkap, jelas dan akurat dalam waktu yang singkat. Jarak geografis tisak lagi menjadi 

penghalang untuk saling berinteraksi, kehadiran informasi teknologi ini telah mengubah pola 

komunikasi dari yang semua tatap muka atau melalui surat menjadi serba elektronik. 

Pada perkembangan selanjutnya IT ini telah mengubah pola dakwah secara bertatap 

muka menjadi dakwah lewat televisi, dan sebagainya. Demikian pula industri di bidang 
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perfilman juga mengalami perubahan, layar tancap, gedung bioskop dan sebagainya 

banyak yang bubar, karena setiap orang dapat menonton film atau siaran apa saja dari 

keseluruh dunia melalui jaringan parabola, internet, dan sebagainya. 

Melalui IT pelayanan administrasi pendidikan, seperti memilih Perguruan Tinggi, 

Program Studi, mendaftarkan diri, melihat hasil pengumuman ujian, mengisi kartu sistem 

kredit semester (SKS), pembayaran uang kuliah, dan mengatur jadwal pertemuan dengan 

dosen dapat dilakukan melalui IT. Lebih dari itu, melalui IT ini, mahasiswa dapat mencari 

bahan-bahan kuliah, referensi, berupa artikel, buku, jurnal, desain, gambar, dan sebagainya 

melalui IT. Singkatnya kehadiran IT telah menimbulkan dampak yang besar dalam 

memberikan kemudahan kepada setiap orang yang ingin berinterkasi, berkomunikasi dan 

mendapatkan bahan-bahan informasi. 

Dengan kehadiran IT ini mengharuskan adanya proses re-education (pendidikan ulang) 

atau re-training (pelatihan kembali). Dengan IT juga manusia semakin individualistik, 

bergaul, bersilaturahmi, dan sebagainya, karena semuanya sudah mereka lakukan dengan IT. 

Lebih dari itu, peran informasi biasa dilakukan guru, juga akan digeser oleh IT. Manusia 

tidak lagi bertanya kepada guru, ulama, kiai, pendeta atau lainnya, melainkan sudah bertanya 

kepada Geogle. 

b. Adanya hegemoni kekuasaan dan kekuatan negara maju yang menguasai IT, sumber daya 

manusia yang berkualitas, modal yang besar serta manajemen yang rapi. Keadaan ini 

menyebabkan terjadinya persaingan yang amat ketat, negara-negara yang kuat dan maju 

akan menguasai negara-negara terbelakang. Mereka melakukan hegemoni politik, ekonomi, 

budaya, dan sebagainya.  

Berbagai produk negara maju dalam teknologi dalam bidang makanan, minuman, buah-

buahan, susu, kedelai, hingga persenjataan mengalir deras ke negara-negara keterbelakang, 

berbagai produk domestik dalam segala bidang sudah tidak lagi berdaya menghadapi produk 

negara maju. Demikian pula nilai-nilai budaya negara maju (Barat) seperti pragmatisme, 

hedonisme, materialisme, sekularisme, dan kapitalisme telah mempengaruhi kehidupan 

bangsa-bangsa lain, termasuk indonesia. 

Nilai-nilai budaya sendiri seperti nasionalisme, patriotisme, gotong royong, religiousitas, 

akhlak karimah dan budipekerti mulia telah digeser dengan sikap yang lebih membanggakan 

produk luar, budaya hedonistik dan materialistik juga menyebabkan mereka dan hal-hal 

lainnya yang merusak moral. Terjadinya pergeseran nilai budaya ini hampir merata di 

seluruh wilayah Indonesia mulai dari kota sampai ke desa, yang disebabkan karena didukung 

oleh teknologi informasi. 

Menghadapi keadaan yang demikian, masyarakat kemudian mempertanyakan peran 

pendidikan, termasuk pendidikan agama. Sebagai pakar berpendapat, bahwa terjadinya 

kerusakan moral disebabkan karena kegagalan dunia pendidikan dalam memfilter nilai-nilai 

budaya tersebut, atau pengaruh nilai-nilai pendidikan sudah terkalahkan dengan nilai-nilai 

budaya Barat. Mereka menghendaki agar dunia pendidikan segera membenahi diri, menata 

dan mengatur kembali strategi, pendekatan dan metode yang efektif untuk membina akhlak 

mulia. 

Harapan ini selanjutnya ditunjukan kepada peranan dunia pesantren dan madrasah. 

Dalam keadaan ini, pesantren dan madrasah yang semula terpinggirkan, kini mendapatkan 

perhatian kembali. Selanjutnya agar pesantren dan madrasah tersebut menarik 

perhatianmasyarakat modern di era global, maka ia harus melengkapi dirinya dengan 

penguatan dalam bidang sains dan teknologi. Beberapa pesantren dan madrasah yang saat ini 

telah menyeimbangkan kekuatan dalam bidang Iptek, bahasa dan moral akan menjadi pilihan 

utama masyarakat. 

c. Adanya tuntunan masyarakat yang ingin mendapatkan perlakuan yang lebih demokratis, adil, 

manusiawi, dan humanis. Tuntunan ini terjadi sebagai akibat semakin meningkatnya tuntutan 
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terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), sebagai akibat dari terbebasnya dari politik 

diskriminatif penjajahan dan gerakan multikultural. Berbagai suku bangsa di Indonesia yang 

memberikan sumbangan besar bagi devisa negara, namun kurang mendapatkan perlakuan 

dan apresiasi yang wajar juga mulai melakukan tuntutan. Mereka menginginkan perlakuan 

yang lebih adil dan manusiawi dalam segala bidang. 

Tuntutan ini misalnya lahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pertimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah. Tuntutan ini selanjutnya berpengaruh pada pemekaran 

wilayah, pemerataan pendidikan, keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan dan 

program pendidikan pada satuan pendidikan melalui komite madrasah. Tuntutan ini 

demikian kuat seiring dengan terjadinya gelombang reformasi pada tahun 1998. 

Pada saat itu terdapat sejumlah provinsi di Indonesia yang melepaskan diri dari NKRI, 

demi memperjuangkan nasib mereka yang lebih baik. keadaan yang dapat menyebabkan 

terjadinya fragmentasi polotik ini segera diatasi dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang 

memperlihatkan perlakuan yang lebih demokratis, adil, egaliter, manusiawi dan seterusnya. 

Tuntutan ini pada tahap selanjutnya telah pula berpengaruh terhadap perubahan strategi, 

pendekatan dan metode pendidikan dari yang semula bercorak behaviorisme menjadi 

kontruktivisme, dari yang semula berpusat pada guru (teacher centris) menjadi berpusat 

pada murid (student centris), dari yang semula menggunakan konsep pendidikan model 

learning sicuety; dari model pendidikan tabularasa, mengisi air ke dalam gelas, berubah 

menjadi model pendidikan yang menumbuhkan, mengarahkan, dan membina potensi peserta 

didik agar tumbuh dan aktual sehingga dapat menolong dirinya, masyarakat dan bangsa. Dari 

model pendidikan yang verbalistik dan pasif, menjadi model pendidikan yang kreatif, 

inovatif, imajinatif dan mandiri. Keadaan ini selanjutnya mendorong lahirnya pendekatan 

dan metode pendidikan yang inovatif  dan kreatif yang berbasis pada perlakuan yang 

menyangkan dan menggembirakan peserta didik. 

d. Adanya Interdepensi yaitu keharusan setiap negara melakukan kerja sama antara satu negara 

dengan negara lain dalam berbagai kehidupan. Yaitu dalam bidang sosial, ekonomi, 

pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, pendidikan, kesehatan dan 

sebagainya. Hal ini terjadi karena tidak lagi satu bangsa saat ini yang dapat memenuhi 

kebutuhannya hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Di dalam 

proses kesalingtergantungan ini, sering terjadi dominasi atau bahkan hegemoni antara negara 

yang kuat terhadap negara yang lemah. 

Dalam keadaan demikian, globalisasi di samping memberikan peluang dan berbagai 

kemudahan, juga mendatangkan tantangan dan sekaligus kesusahan. Keberadaan negara-

negara kurang maju yang tidak memiliki kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya 

manusia, teknologi, pertahanan keamanan dan sebagainya, sering tidak berdaya menghadapi 

tekanan hegemoni negara maju. Dalam keadaan demikian, maka negara-negara tersebut 

berada dalam ancaman bahaya kooptasi, dan intimidasi intimidasi negara kuat. Dengan isu 

demokratisasi, hak manusia, perdamaian dunia, toleransi, kesetaraan gender, kebebasan 

beragama dan sebagainya. 

Negara-negara maju sering memaksa atau (intervensi) baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap kebijakan internal setiap negara. Jika negara-negara yang kurang maju 

tersebut melakukan penolakan, tidak kooperatif, atau bahkan melakukan perlawanan, maka 

tidak segan-segan negara mereka itu diinvasi dan pimpinan atau kepala negaranya dianggap 

sebagai agen teroris dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. 

Hegemoni negara maju juga terjadi dalam bidang perdagangan pakaian jadi, makanan, 

minuman, peralatan elektronik, mainan anak-anak, obat-obatan, buah-buahan, beras, daging, 

bahkan sampai pada cabe dan garam. diakui bahwa produk barang yang mereka tawarkan 

memang lebih tinggi, baik dari segi mutu, pemasaran, cara memasarkan, proses pengiriman, 
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harga, pelayanan, dan sebagainya. Sementara produk-produk barang kita berada jauh 

tertinggal, sebagai akibat tidak adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah terhadap 

pembinaan ekonomi mikro: petani, pedagang kecil, home industri, pengrajin, dan lain 

sebagainya. Daya saing produk para pengusaha dalam negeri masih kalah bersaing dengan 

produk luar negeri. 

Akibat dari keadaan yang demikian itu, maka para pengusaha dalam lebih menghadapi 

tantangan dan ancaman yang serius yang dapat menyebabkan usaha mereka gulung tikar. 

Berbagai informasi mengatakan, tentang banyak home industri yang terpaksa gulung tikar, 

mem-PHK karyawannya dan menutup usahanya. Keadaan ini semakin diperparah lagi, 

ketika bahan baku yang mereka butuhkan untuk memproduksi barang-barang dagangannya, 

harus mengimpor dari luar.
27

 

Tokoh-tokoh pendidikan Islam pada Abad ke-21 yaitu K.H.Ahmad Dahlan, Abuddin 

Nata, Azyumardi Azra, Fazlur Rahman, Harun Nasution, dan Hasbi Indra.
28

  

 

Tantangan globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan umat 

manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-

lain termasuk pendidikan. Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan sangat dirasakan 

perubahannya dari segi tujuan, proses, hubungan pendidik dan peserta didik, etika dan metode. 

Namun demikian tidak bisa kita pungkiri, bahwa globalisasi juga mempunyai pengaruh 

yang positif bagi kehidupan umat manusia. Kita ketahui bahwa globalisasi juga erat kaitannya 

dengan era informasi dan teknologi canggih. Era global atau informasi menjadikan semua 

transparan. Apa yang terjadi dibelahan dunia yang satu, di belahan dunia yang lain dapat dengan 

cepat diketahui. Hubungan seseorang dengan yang lainnya (teknologi komunikasi) menjadi 

sedemikian dekat, gampang, dan mudah. Informasi, pengetahuan, dan yang lainnya dengan 

mudah kita dapatkan dari berbagai media baik radio, televisi, internet, koran, majalah, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian, banyak hal yang dapat mendorong pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas dirinya, baik dalam hal kelembagaan, tujuan, kurikulum, metode, dan lain 

sebagainya. 

Maka dari itu, dalam menyikapi pengaruh dari globalisasi tersebut umat Islam terbagi ke 

dalam tiga kelompok yang berbeda, yaitu menerima secara mutlak, menolak sama sekali, dan 

pertengahan, yakni menyikapinya secara proporsional.
29

 Adapun peran pendidikan dalam 

menghadapi globalisasi diantaranya adalah: 

1. Peningkatan mutu sumber daya manusia 

Diantara tuntutan internal dan eksternal akan globalisasi adalah bangsa dan Negara Indonesia 

harus unggul seperti mutlak unggul dalam penguasaan atas sains dan teknologi. Unggulnya 

saintek ini juga tentunya harus diikuti dengan keunggulan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Sebagaimana di negara Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya menunjukkan 

bahwa sains teknologi merupakan salah satu faktor terpenting yang menghantarkan negara-negara 

tersebut pada kemajuan. 

2. Pengembangan ilmu sosial profetik 

Dengan ilmu sosial profetik yang kita bangun dari ajaran Islam, kita tidak perlu takut atau 

khawatir terhadap dominasi sains barat dan arus globalisasi yang terjadi saat ini. Islam selalu 

membuka diri terhadap seluruh warisan peradaban. Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Jika 

ilmu sosial profetik telah mendarah daging kedalam masyarakat, maka masyarakat akan 

menggali, mengkaji bahkan mengambil berbagai hal manfaat dari globalisasi atau westernisasi 

sekalipun. Tentunya hal tersebut ditopang oleh kedirian dan tubuh yang sudah benar-benar 
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dibentengi dengan kuat sehingga tradisi dan kepribadian tetap utuh. Sementara kita 

mendapatkan kemajuan-kemajuan yang dihasilkan dari peradaban baru atau asing sebagai 

dampak globalisasi. 

3. Merekonstruksi metode dan manajemen.  

Metodologi dan manajemen yang selama ini kita pakai harus dirubuhkan dan dibangun lagi 

yang terbaru, yang dapat membawa semangat dan konsep baru sehingga menghasilkan tujuan 

yang diinginkan sesuai tuntutan modern sekarang ini. 

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting yang sangat menunjang bagi kelancaran dan 

keberhasilan proses pendidikan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana akademik mutlak perlu, 

baik berupa perpustakaan, gedung pembelajaran, masjid, dan lain sebagainya. 

5. Terdapat kurikulum yang handal yang berwawasan masa kini dan masa depan 

Kurikulum ini diharapkan dapat menciptakan manusiamanusia yang memiliki 

kemampuan yang berkualitas dan memiliki keterampilan dan kecakapan hidup.
30

 

 

C. Tantangan Pendidikan Islam 

Tantangan pendidikan Islam saat ini jauh berbeda dengan tantangan pendidikan Islam 

sebagaimana yang terdapat pada zaman klasik dan pertengahan baik secara internal maupun secara 

eksternal. Secara internal umat Islam pada masa klasik masih fresh (segar). Masa kehidupan mereka 

dengan sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur‟an dan al-Sunah masih dekat dan semangat militansi 

dalam berjuang memajukan Islam masih amat kuat. Sedangkan secara eksternal, umat Islam belum 

menghadapi ancaman yang serius dari negara-negara lain, mengingat keadaan negara-negara lain 

(Eropa dan Barat) masih belum bangkit dan maju seperti sekarang. 

Tantangan pendidikan Islam di zaman sekarang selain menghadapi pertarungan ideologi-

ideologi besar dunia sebagaimana tersebut di atas, juga menghadapi berbagai kecendrungan yang tak 

ubahnya seperti badai besar (turbulance) atau tsunami. Menurut Daniel Bell, globalisasi saat ini 

keadaan dunia ditandai oleh lima kecenderungan sebagai berikut:  

1. Kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia 

pendidikan. Karena menurut mereka, dunia pendidikan juga termasuk yang diperdagangkan, 

maka dunia pendidikan saat ini juga dihadapkan pada logika bisnis. Munculnya konsep 

pendidikan yang berbasis pada sistem dan infrastruktur, manajemen berbasis mutu terpadu, 

penyelenggara pendidikan saat ini tidak hanya ditunjuk untuk mencerdaskan bangsa, 

memberdayakan manusia atau mencetak manusia yang saleh, melainkan untuk menghasilkan 

manusia-manusia yang economic minded, dan penyelenggaraannya untuk mendapatkan 

keuntungan material.  

2. Kecenderungan fragmentasi politik yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan 

harapan dari masyarakat. Mereka semakin membutuhkan perlakuan yang adil, demokratis, 

transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan profesional. Kecenderungan ini terlihat dari adanya 

pengelolaan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah (school based management), 

pemberian peluang kepada komite atau majelis sekolah/madrasah untuk ikut dalam perumusan 

kebijakan dan program pendidikan, pelayanan proses belajar mengajar yang lebih memberikan 

peluang dan kebebasan kepada peserta didik, yaitu model belajar mengajar yang partisipatif, 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (Paikem). 

3. Kecenderungan penggunaan teknologi canggih (sofisticated technology) khususnya Teknologi 

Komunikasi dan Informasi (TKI) seperti komputer. Teknlogi canggih ini pula telah masuk ke 

dalam dunia pendidikan, seperti dalam pelayanan administrasi pendidikan, keuangan, proses 

belajar mengajar, melalui TKI ini para peserta didik atau mahasiswa dapat melakukan 
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pendaftaran kuliah atau mengikuti kegiatan belajar dari jarak jauh (distance-learning). 

Sementara itu, peran pendidik bergeser menjadi semacam fasilitator, katalisator, motivator dan 

dinamisator. Peran pendidik saat ini tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan (agen of 

knowledge).
31

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak positif dari kemajuan teknologi sampai kin adalah 

bersifat fasilitatif (memudahkan). Memudahkan kehidupan manusia yang sehari-hari sibuk 

dengan berbagai problema yang semakin rumit. Teknologi menawarkan berbagai macam 

kesantaian dan kesenangan yang semakin luas, memasuki ruang-ruang dan celah-celah kehidupan 

kita sampai yang remang-remang dan bahkan yang gelap pun dapat dipenetrasi.  

Dampak negatif dari teknologi modern telah mulai menampakkan diri di depan mata kita. 

Pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh 

berkembang dalam berbagai bentuk penampilan dan gaya-gayanya. Tidak hanya nafsu yang dapat 

diperlemah oleh rangsangan negatif dari teknologi elektronik dan informatika, melainkan juga 

fungsi-fungsi kejiwaan lainnya. Seperti kecerdasan pikiran, ingatan, kemauan, dan perasaan 

(emosi) diperlemah. Dalam waktu dekat, peserta didik tidak perlu lagi belajar bahasa asing atau 

keterampilan tangan, dan berpikir ilmiah taraf tinggi, karena alat-alat teknologi telah mampu 

menggantikannya dengan komputer penerjemah semua bahasa asing.
32

 

4. Kecenderungan interdependency (kesalingketergantungan), yaitu suatu keadaan dimana 

seseorang baru dapat memnuhi kebutuhanya apabila dibantu oleh orang lain. Berbagai siasat dan 

strategi yang dilakukan negara-negara maju untuk membuat negara-negara berkembang 

bergantung kepadanya demikian secara intensif. Ketergantungan ini juga terjadi di dunia 

pendidikan, adanya badan akreditasi pendidikan baik pada tingkat nasional maupun internasional, 

selain dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, juga menunjukan ketergantungan 

lembaga pendidikan terhadap pengakuan dari pihak eksternal. Demikian pula munculnya tuntutan 

dari masyarakat agar peserta didik memiliki keterampilan dan pengalaman praktis, menyebabkan 

dunia pendidikan membutuhkan atau tergantung pada peralatan praktikum dan magang. 

Selanjutnta kebutuhan lulusan pendidikan terhadap lapangan pekerjaannya, menyebabkan ia 

bergantung kepada kalangan pengguna lulusan.
33

 

5. Kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan (new colonization in 

culture) yang mengakibatkan terjadinya pola pikir (mindset) masyarakat pengguna pendidikan, 

yaitu dari yang semula mereka belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual, 

moral, fisik, dan psikisnya, berubah menjadi belajar untuk mendapatkan pekerjaan dan 

penghasilan yang besar. Tidak hanya itu, kecenderungan penjajahan baru dalam bidang 

kebudayaan juga telah menyebabkan munculnya budaya pop atau budaya urban, yaitu budaya 

yang serba hedonistik, materialistik, rasional, ingin serba cepat, praktis, pragmatis, dan instan. 

Kecenderungan budaya yang demikian itu menyebabkan ajaran agama yang bersifat normatif dan 

menjanjikan masa depan yang baik (di akhirat) kurang diminati. Mereka menuntut ajaran agama 

yang sesuai dengan budaya urban. Dalam keadaan demikian, tidaklah mengherankan jika mata 

pelajaran agama yang disajikan secara normatif dan konvensional menjadi tidak menarik dan 

ketinggalan zaman. Keadaan ini mengharuskan para pendidik atau ahli agama untuk melakukan 

reformulasi, reaktualisasi, dan kontekstualisasi terhadap ajaran agama, sehingga ajaran agama 

tersebut akan terasa efektif dan transformatif.
34

 

Lembaga pendidikan Islam di era global ini menghadapi tantangan yang berat untuk 

mencetak manusia-manusia yang memiliki penguasaan pengetahuan agama tetapi sekaligus memiliki 

pengetahuan umum dan juga memiliki skill atau memiliki kompetensi yang bermanfaat bagi 

kehidupan di masa ini. Apalagi di era global ini masyarakat ditandai oleh kemajuan sains dan 
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teknologi, seperti canggihnya alat teknologi seperti Hp dan computer, lulusan pendidikan Islam 

diharapkan hal itu bukan sesuatu yang asing. Sehingga dengan penguasaan terhadap alat teknologi 

itu mereka dapat berkiprah secara optimal di tengah masyarakat. Bahlan bukan saja dapat 

menggunakan, menguasai tetapi dapat mengembangkannya. Selain itu pendidikan Islam mulai 

memperhatikan peningkatan daya baca dan menulis, membaca dan riset merupakan kunci 

berkembangnya ilmu pengetahuan, seperti yang diisyaratkan dalam ayat Al-Qur‟an dengan iqra‟nya. 

Upaya menghadapi peserta didik pada realitasnya yang terus saja berubah saat ini sangat 

diharapkan perannya untuk mampu mengikuti arus zaman, bukan berarti untuk mengikis 

kemanusiaan melainkan justru untuk menemukan kondisi air kehidupan yang memungkinkan jiwa-

raga bangsa berenang dengan indah. Tentu saja interaksi manusia dengan teknologi, manusia dengan 

manusia lain, semakin intensif, maka baru didapat dari objektivikasi baik rasional maupun irasional 

karena perkembangan basis material, IPTEK, yang terus berubah.
35

 

Dinamika manusia yang semakin kompetitif, perkembangan sains, serta adanya teknologi 

yang semakin canggih yang diikuti oleh situasi sosial-politik yang dinamis, menjadikan seluruh umat 

menusia semakin membutuhkan pegangan yang pasti. Berbicara pegangan pasti di tengah 

ketidakmenentuan seperti itulah, kita perlu mengingat ulang peringatan-peringatan Allah dalam Al-

Qur‟an: 

                         

Artinya: dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan 

janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). (Q.S.Al-An‟am [6] : 153). 

 

Tentu tantangan para ahli agama pada masa depan adalah kemampuan mereka untuk 

memerankan dirinya sebagai pendorong sekaligus teladan umat dalam upaya “membumikan” 

meminjam istilah Quraish Shihab semua ajaran agama Islam dalam semua aspek kehidupan. 

Memandang patut menjadi pertimbangan dalam masa depan, bahwa tingkat pendidikan dan status 

sosial ekonomi mereka turut menjadi faktor keteladanan umat. Hal ini karena tidak ada korelasi yang 

kuat bahwa orang yang luas dan banyak ilmunya secara otomatis akan menjadi kaya.
36

 

Adanya perbenturan antar nilai sekuler dan nilai absolutisme dari Tuhan akibat rentannya 

pola pokir manusia teknologis yang pragmatis-relativistis inilah pendidikan Islam harus hidup 

mengacu dan membuktikan kemampuan canggihnya. Di sinilah to be or not to be-nya 

(eksistensinya) pendidikan Islam.
37

 

Sedangkan menurut Soedarto tantangan pendidikan Islam itu terdiri dari dua, yaitu tantangan 

eksternal dan internal. Tantangan eksternal lebih merupakan berbagai perubahan yang dialami 

masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kini dan masa yang akan 

datang. Sedangkan tantangan internal dalam pendidikan Islam yaitu adanya pemikiran dikotomis 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dikalangan ilmuwan dan umat islam sendiri. Pendikotomian 

antara ilmu agama dan ilmu umum yang merupakan kerangka berpikir yang telah ada.
38

 

Begitu juga dalam aspek pendidikan, globalisasi telah berpengaruh terhadap 

penyelenggaraan pendidikan, baik terhadap tujuan, proses, hubungan peserta didik dan pendidik, 

etika, metode ataupun yang lainnya. dalam menghadapi dampak yang dimunculkan globalisasi, 

pendidikan Islam memiliki peran penting dan strategis. Karena bagaimanapun, terutama pendidikan 

Islam merupakan sarana efektif dalam menghadapi globalisasi dunia. Melalui pendidikan Islam 

dapat ditanamkan nilai-nilai dan moral peserta didik. 

Sejumlah kelemahan yang sekaligus merupakan tantangan yang betapapun harus dibenahi 

oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut: 

                                                             
35Nuraini Soyomukti, Pendidikan Berspektif Globalisasi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 42   
36Abd. Majid, Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h. 14-15  
37Muzayyin Arifin, Op.Cit, h. 11 
38

Juli Amaliya Nasucha, Op.Cit, h. 236  
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1. Kualitas lembaga pendidikan Islam secara umum masih menyedihkan. Meskipun ada 

beberapa lembaga pendidikan Islam seperti madrasah yang sudah mampu mengungguli 

kualitas sekolah umum, tetapi secara umum kualitas lembaga pendidika Islam belum 

memadai, 

2. Citra lembaga pendidikan Islam relatif rendah. Adalah suatu kenyataan bahwa dalam ranking 

kelulusan lembaga pendidikan Islam umumnya berada dalam urutan di bawah sekolah umum,   

3. Kualitas dan kuantitas guru yang belum memadai. Guru adalah kuncikeberhasilan dalam 

pendidikan. Jika gurunya berkualitas rendah dan rasio siswa tidak memadai, maka output 

pendidikannya dengan sendirinya akan rendah pula. 

4. Gaji guru secara umum masih kecil. 

5. Latar belakang siswa lembaga pendidikan Islam pada umumnya dari keluarga kelas menengah 

kebawah. 

6. Tuntutan kompetisi dan kompetensi yang semakin meningkat, 

7. Gempuran pengaruh globalisasi asing dalam bidang ekonomi, politik dan budaya yang 

cenderung menggeser budaya nasional yang religious. Hal ini ditandai dengan semakin 

menonjolnya orientasi global dalam bidang fun, fashion dan food di kalangan remaja kita, 

8. Kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan antara lain dalam bentuk penyalahgunaan 

narkoba yang semakin meluas, 

9. Harapan umat agar lembaga pendidikan Islam mampu melahirkan orang-orang yang intelek, 

tetapi alim dan orang-orang alim yang intelek. Harapan ini merupakan tantangan yang harus di 

jawab dengan sungguh-sungguh dengan terus menerus mengupayakan kualitas lembaga 

pendidikan Islam yang terus meningkat. 

Sekalipun kelemahan dan tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga pendidikan Islam cukup 

berat, tetapi jika kita mengamati secara seksama terdapat sejumlh alasan yang kuat untuk 

menyatakan bahwa peluang lembaga pendidikkan Islam di masa mendatang tetap cukup besar, 

bahkan mungkin semakin besar. Peluang tersebut dimungkinkan dan didukung oleh sejumlah 

kondisi sebagai berikut: 

a. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Kondisi semacam ini merupakan 

fondasi yang cukup kokoh bagi kehidupan lembaga pendidikan Islam, karena keinginan 

masyarakat yang cukup kuat untuk memiliki anak yang selain berilmu juga taat beragama. 

b. Meningkatnya kesadaran beragama di kalangan masyarakat yang semula dikategorikan 

sebagai Islam formal. Peningkatan kesadaran beragama tersebut dengan sendiri akan diikuti 

pula dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan Islam bagi anak-anak mereka. 

c. Posisi pendidikan Islam, khususnya madrasah yang semakin mantap seiring dengan lahirnya 

undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-

Undang tersebut pendidikan seperti madrasah diakui sebagai bagian dari system pendidikan 

nasional. 

d. Keimanan dan ketaqwaan semakin menempati posisi yang strategis dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, setiap langkah pembangunan bangsa harus dijiwai 

oleh nilai-nilai agama. 

e. Meningkatnya status sosial-politik kalangan santri. Pada masa ini banyak sekali elit politik, 

birokrat maupun tokoh masyarakat dan cendekiawan yang berasal dari kalangan santri. Hal ini 

secara tidak langsung juga berdampak positif bagi meningkatnya perhatian dan penghargaan 

terhadap lembaga pendidikan Islam. 

f. Meningkatnya kualitas sebagian pendidikan Islam, seperti madrasah dan sekolah Islam 

berkualitas rendah, namun beberapa madrasah ternyata menggungunguli lembaga 

pendidikan/sekolah umum
39
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D. Tantangan Globalisasi Secara Umum dan Khusus 

1. Tantangan Globalisasi Secara Umum 

Tantangan globalisasi secara umum telah menghadirkan pemikiran yang mengarahkan 

dunia menjadi semakin seragam dan terstandar melalui penyesuaian kebudayaan, teknologi, 

dan perdagangan, yang berasal dari dunia barat. Penggunaan teknologi “kotak” (handphone, 

televisi, internet, dan lain sebagainya) menjadikan dunia semakin sempit. Adapun tantang 

globalisasi pendidikan Islam secara umum yaitu:  

a. Lembaga pendidikan Islam belum memiliki sumber daya manusia (SDM), manajemen 

dan dana pendidikan yang handal. Pendidikan Islam formal saat ini menjadi bagian dari 

pengukuran pendidikan secara nasional . dalam pengukuran pendidikan tingkat Asia, 

pendidikan nasional berada di peringkat bawah negara-negara Asia seperti Tabel berikut 

Tabel 2.1: Peringkat Negara-Negara Asia 

No Negara Skor 

1 Korea Selatan 3.09 

2 Singapura 3.19 

3 Jepang 3.50 

4 Taiwan 3.96 

5 India 4.24 

6 Cina 4.27 

7 Malaysia 4.41 

8 Hongkong 4.72 

9 Philipina 5.47 

10 Thailand 5.96 

11 Vietnam 6.21 

12 Indonesia 6.56 

  

Tabel tersebut memperlihatkan betapa lemahnya daya saing Sumber Daya Manusia 

(SDM) Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya.
40

  

b. Lembaga pendidikan Islam masih belum mampu mengupayakan secara optimal untuk 

mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Sementara masyarakat pilar utama 

yang menyangga kelangsungan Islam dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu memberi 

rahmat bagi seluruh alam 

c. Lembaga pendidikan Islam belum mampu mewujudkan Islam secara transformator. 

Masyarakat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya telah berhenti pada tataran 

simbol dan formalistik, sedangkan pesan spiritualitas dan filosofis dari ajaran Islam itu 

sendiri sering terlupakan 

d. Lembaga tinggi pendidikan Islam belum mampu mewujudkan masyarakat madani, yaitu 

masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti nilai keadilan, 

kebersamaan, kesederajatan, komitmen, kejujuran dan sebagainya 

e. Output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan Islam belum sesuai dengan keinginan 

masyarakat, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara lembaga pendidikan Islam 

dengan masyarakat. 
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2. Tantangan Globalisasi Secara Khusus 

a. Tantangan Bidang Politik 

Lembaga pendidikan Islam harus menghadapi tantangan di bidang ini dengan 

obyektif, yaitu mau tidak mau harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), 

demi mencapai tujuan perjuangan nasional, yaitu dengan cara terlibat aktif dalam 

perumusan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan kependidikan. 

b. Tantangan bidang kebudayaan 

Diantara budaya asing yang mempengaruhi kebudayaan bangsa ini adalah “tren 

seks bebas”. Ini merupakan tantangan besar bagi lembaga pendidikan Islam untuk 

membentengi anak-anak bangsa dari pengaruh-pengaruh negatif yang diakibatkan oleh 

kebudayaan tersebut. Kalau tidak demikian, nilai-nilai kultural bangsa ini akan 

terancam pudar dan akan musnah seiring berlalunya waktu. 

c. Tantangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

Kehadiran alat-alat canggih, sepert radio, televisi, komputer dan alat-alat 

elektronik lainnya tentunya akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Alat-alat 

canggih ini merupakan tantangan bagi pendidik dalam pengembangan sumber daya 

manusia. Sebab, alat-alat ini dapat membawa dampak positif dan negatif, termasuk juga 

adanya internet. Maka, tujuan pendidikan masa sekarang tidak hanya dengan 

memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan, dan ketakwaaan saja, tetapi 

juga harus diarahkan pada upaya melahirkan manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, 

dan produktif, mengingat dunia yang akan datang adalah dunia yang kompetitif, penuh 

persaingan. 

d. Tantangan bidang ekonomi 

Ekonomi merupakan tulang punggung kehidupan suatu bangsa yang dapat 

menentukan maju-mundur, lemah-kuat, dan lambat-cepatnya suatu proses 

perkembangan sistem kependidikan dalam masyarakat suatu bangsa. Oleh karena itu, 

kehidupan ekonomi suatu bangsa banyak mempengaruhi pertumbuhan lembaga 

pendidikan. Maka, problem-problem kehidupan ekonomi perlu dijawab oleh lembaga-

lembaga pendidikan. 

e. Tantangan bidang sistem nilai 

Sistem nilai adalah tumpuan norma-norma yang dipegang oleh manusia sebagai 

makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, baik itu berupa norma tradisional 

maupun norma agama yang telah berkembang dalam masyarakat. Sistem nilai juga 

dijadikan tolok ukur bagi tingkah laku manusia dalam mayarakat yang mengandung 

potensi mengendalikan, mengatur dan mengarahkan perkembangan masyarakat itu 

sendiri. Namun demikian, sistemnilai tersebut bukannya tidka dapat mengalami 

perubahan, terutama diakibatkan oleh faktor kemajuan berpikir manusia itu sendiri 

maupun dari desakan oleh sistem nilai yang sianggap lebih baik. Oleh karena itu, 

lembaga pendidikan perlu memberikan jawaban yang tepat, sehingga kecenderungan 

dan sikap berpikir masyarakat tidak terombang-ambing tanpa arah yang jelas.
41
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