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ABSTRAK 

 

     Dalam pendidikan Islam banyak nilai-nilai penting untuk dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai pendidikan Islam meliputi 

akhlak, sosial, budaya, moral, dan lain-lain. Nilai-nilai pendidikan 

Islam meliputi akhlak, sosial, budaya, moral, itu mampu menjadikan 

peserta didik memiliki karakter kuat dan patriotisme tinggi. Selain itu 

nilai-nilai tadi harus tanggap terhadap masalah kemanusiaan. Namun 

yang diharapkan bertolak belakang dengan fakta yang ada. Salah satu 

penyebabnya adalah hilangnya adab. Dalam istilah al-Attas disebut 

dengan the lost adab. Al-Attas sebagai salah satu intelektual muslim 

terkenal, berusaha menawarkan pemikirannya mengenai konsep 

ta‟dib, yang diharapkan membawa dampak positif dalam dunia 

pendidikan Islam. 

     Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa konsep 

pendidikan Islam dalam  perspektif Syed Muhammad Naquib Al-

Attas?. Bagaimana relevansi pendidikan Islam dalam perspektif al-

Attas dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia?. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep 

pendidikan Islam dalam perspektif al-Attas. Selain itu, penelitian ini 

untuk mengetahui dan memahami relevansi pendidikan Islam dalam 

perspektif al-Attas dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian literer dan menggunakan metode 

analisis isi (content analyisis). 

Hasil dari penelitian ini adalah makna pendidikan Islam lebih tepat 

menggunakan istilah ta‟dib. Adapun relevansi antara pendidikan Islam 

dalam perspektif Syed Muhammad Naquib al-Attas dengan 

pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini sejalan dengan 

tujuan pendidikan di Indonesia yang terdapat dalam UU no 20 tahun 

2003. Muatan kurikulum dibagi menjadi fardhu ain dan fardhu 

kifayah. 

 

Kata Kunci : Pendidikan Islam perspektif Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas, Pendidikan Islam di Indonesia 
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MOTTO 

 

ُد ْبُه َعْبِد هللاِ ْبِه وَُمْيٍز، قَالَ   : أَْدَمُد ْبُه َعلِيِّ ْبِه اْلُمثَىَّى، قَالَ  ثَىَا ُمَذمَّ   : َددَّ

ثَىَا اْبُه فَُضْيٍل، قَالَ  اِح، َعْه عَ   : َددَّ مَّ ثَىَا َعاِصٌم، َعْه َعْىَسَجةَ ْبِه الزَّ ْبِد َددَّ

ُ َعلَْيِه   : هللاِ ْبِه أَبِي اْلهَُذْيِل، َعِه اْبِه َمْسُعىٍد، قَالَ  َكاَن َرُسىُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

 َوَسلََّم، قَاَل: أَدَّبَىِى َربِّى فَأَْدَسَه تَأِْدْيبِْي ... )صذيخ ابه دبان(

 

Artinya: Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, 

ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Ibnu Fadhil menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Ashim menceritakan kepada kami, dari Ausajah bin Ar- 

Rammah, dari Abdullah bin Abu Al Hudzail, dari Ibnu Mas‟ud, ia 

berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Tuhanku 

telah mendidikku (addaba), dengan demikian menjadikan 

pendidikanku (ta‟dib) yang terbaik. (HR. Ibn Hibban)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam Islam, 

trans. oleh Haidar Bagir (Bandug: Mizan, 1990, 60. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut dan menguraikan isi skripsi, 

maka akan  penulis jelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam 

judul skripsi ini. Judul skripsi adalah “Pendidikan Islam Dalam 

Perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan 

Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Islam di 

Indonesia”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah terdapat 

dalam judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang memperindah 

kehidupan manusia dengan akhlak yang sempurna sesuai 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur‟an dan 

Hadits.
1
 Jadi pendidikan Islam menurut penulis adalah 

pendidikan yang mengatur kehidupan manusia sesuai dengan 

al-Qur‟an dan Hadits. 

2. Perspektif adalah cara pandang atau berpikir seseorang 

tentang suatu obyek.
2
 Jadi pesrspektif menurut penulis adalah 

sudut pandang atau pemikiran seseorang. 

3. Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas, yang disebut 

juga dengan al-Attas, dilahirkan di Bogor, Jawa Barat 5 

September 1931, yang merupakan adik kandung dari Prof. 

Dr. Syed Hussein al-Attas seorang ilmuwan dan pakar 

sosiologi pada Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Ayah nya bernama Syed Ali bin Abdullah al-Attas yang 

berasal dari Saudi Arabia dengan silsilah dari keturunan 

ulama dan ahli tasawuf yang sangat terkenal dari kelompok 

sayyid, sedangkan ibunya bernama Syarifah Raguan al-Idrus, 

dari keturunan kerabat raja-raja pada kerajaan Sunda 

Sukapura, Jawa Barat. Jadi al-Attas ini adalah dari keturunan 

                                                           
1Ahmad Fahrisi, Kecerdasan Spiritual dan Pendidikan Islam, 1 ed (Jakarta: 

Guepedia, 2020), 12. 
2Suyahman, Pendidikan dalam Perspetif Global,1 ed (Jawa Tengah: 

Lakeisha, 2020), 1. 
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kaum ningrat, berdarah biru dengan semangat religius yang 

sangat kental dan mendalam sekali. Al-Attas juga adalah 

salah seorang intelektual muslim dunia komtemporer saat ini. 

Ia telah menghasilkan berbagai karya yang memberikan 

tawaran baru dalam membenahi kekurangan dan 

ketertinggalan pendidikan Islam.
3
 

4. Relevansi adalah tingkat keterkaitan dan kegunaan suatu teks 

atau dokumen terhadap suatu permintaan.
4
 Jadi relevansi 

menurut penulis adalah hubungan antara suatu objek sesuia 

dengan permintaan. 

5. Pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, 

berubah sempurna, (pikiran, pengetahuan, dan sebagainya).
5
 

Jadi pengembangan menurut penulis adalah bertambah atau 

berubahnya suatu pikiran menjadi lebih berkembang. 

6. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap 

perubahan zaman.
6
 Jadi pendidikan nasional menurut penulis 

adalah pendidikan yang berasaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan judul 

skripsi ini adalah bagaimana pendidikan Islam dalam perspektif 

Syed Muhammad Naquib al-Attas dan relevansinya bagi 

pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. 

 

 

                                                           
3Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam, 2 ed (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), 9. 
4Elva Rahmah, Akses dan Layanan Perpustakaan Teori dan Aplikasi, 1 ed 

(Jakarta: Prenada Media, 2018), 146. 
5Wjs Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 5 ed (Jakarta: Balai 

Pustaka 1976), 473. 
6Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinkan, 2 ed (Yogyakarta: Galang 

Press, 2004), 235. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Era Reformasi yang lahir pada tahun 1998 memberikan 

landasan baru bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang 

demokratis, cerdas, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Mewujudkan semua itu, terutama untuk menjadikan 

Indonesia cerdas, butuh pendidikan yang baik. Karena pendidikan 

merupakan upaya seseorang memperoleh ilmu melalui proses 

pembelajaran. Pendidikan memegang peranan penting dalam 

membantu kehidupan manusia yang menjalankan aktivitas 

kehidupan di dunia ini.
7
 

Jika berbicara tentang pendidikan, tidak mungkin 

membedakannya dengan dinamika kehidupan manusia yang 

selama ini berkembang. Pendidikan adalah kebutuhan, fungsi, 

sosial, dan sebagai pedoman, pendidikan adalah sarana 

mempersiapkan, membuka dan membentuk disiplin dalam hidup. 

Oleh karena itu, pendidikan telah menjadi prioritas utama dalam 

kehidupan manusia. Ketika seseorang dapat memahami 

sepenuhnya arti pendidikan, maka arti penting pendidikan tersebut 

nampaknya sangat menguntungkan. Pengertian pendidikan bisa 

dimulai dari memahami makna pendidikan.
8
 

Pendidikan merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting 

sehingga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan pertama yang kita terima adalah pendidikan di 

lingkungan keluarga. Dalam keluarga sejak lahir hingga dewasa 

banyak hal yang kita dapatkan dari orang tua, dalam lingkungan 

keluarga anak mendapatkan pendidikan yang paling banyak. 

Kemudian, kita menerima pendidikan tahap kedua dari 

lingkungan sekitar. Sebab, saat kita berada di tengah masyarakat, 

kita mendapatkan hal-hal baru yang bisa kita adopsi, dan 

memperoleh banyak nilai edukatif dari lingkungan sekitar. 

                                                           
7A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, 

Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani, 1 ed (Jakarta: ICC UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Penerbit Prenada Media Group, 2013), 25. 
8Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, 1 ed (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2006), 9. 
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Kemudian, sebagai pendidikan terakhir yaitu lembaga sekolah, 

pendidikan di lembaga sekolah memiliki tujuan untuk 

menciptakan dan membentuk benih-benih manusia yang baik.
9
 

Jika pendidikan yang kita peroleh sedikit saat kita hidup di 

dunia ini, seringkali kita merasa bingung dan tidak memiliki arah. 

Karena pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar dalam 

kehidupan manusia, maka sangat bermanfaat untuk mengasah 

pemikiran dan karakter setiap orang. Selain pendidikan, kita juga 

harus memiliki agama yang akan membimbing kita di masa 

depan. Tentu saja, agama Islam yang Allah berikan kepada Nabi 

Muhammad Saw masih menyebar ke seluruh dunia. Karena Islam 

adalah agama yang membimbing kita di jalan yang benar. 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang dipahami dan 

dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai dasar Islam yang 

terkandung dalam al-Qur‟an dan Sunnah.
10

 Al-Qur‟an merupakan 

sumber pertama pendidikan Islam karena memiliki nilai absolut 

dan diturunkan oleh Allah Swt. Nilai-nilai al-Qur‟an kekal dan 

relevan di setiap zaman, sehingga pendidikan Islam yang ideal 

harus sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai dasar al-Qur‟an.
11

 

Dalam pendidikan Islam banyak sekali nilai-nilai sangat 

penting yang penting untuk dipelajari dan juga sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai pendidikan Islam 

meliputi akhlak, sosial, budaya, moral, dan lain-lain. Hal tersebut 

dapat membentuk karakter manusia yang semakin baik, sehingga 

manusia benar-benar memiliki tujuan hidup. Dalam pendidikan 

Islam terdapat tiga pilar utama, diantaranya pilar pertama, 

I'tiqadiyyah, yang terkait dengan nilai pendidikan Islam dalam 

keimanan atau ajaran Islam. Kedua, Khuluqiyyah terkait dengan 

pendidikan Islam, akhlak atau nilai moral. Ketiga, Amaliyyah, 

                                                           
9Miftahur Rohman dan Hairudin, “Konsep Tujuan Pendidikan Islam 

Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural”, Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam 9,  no. 

1 (2018): , https://doi.org/10.20698/Al-Tzkyh. v9i1.25. 
10Moh.Abdullah, et. al. Pendidikan Islam, 1 ed (Yogyakarta : Aswaja 

Pressindo, 2019), 2. 
11Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, 1 ed (Jakarta: Amzah, 2010), 33. 

https://doi.org/10.20698/Al-Tzkyh
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terkait dengan nilai pendidikan Islam ibadah.
12

 Seharusnya dengan 

nilai-nilai pendidikan Islam yang meliputi akhlak, sosial, budaya, 

moral dan lain-lain, mampu menjadikan peserta didik yang 

memiliki karakter kuat dan patriotisme tinggi, menunjukkan 

kinerja yang berdaya saing, tanggap terhadap masalah 

kemanusiaan, dan siap menjadi pemimpin dimasa depan. Kita 

sendiri tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat 

menjunjung tinggi sopan santun sebagaimana yang disebutkan 

dalam sila kedua Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang adil dan 

beradab". Kenyataan yang diharapkan bertolak belakang dengan 

fakta yang ada. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah 

karena hilangnya adab, dalam istilah al-Attas disebut dengan the 

lost adab. Bila kita telisik lebih dalam lagi apa yang dikatakan 

oleh al-Attas benar adanya. Suatu kasus contohnya: media massa 

tidak pernah absen memberitakan terjadi tawuran antara siswa 

sekolah, bahkan antara mahasiswa,dan antara warga masyarakat. 

Tidak hanya itu saja bahkan banyak kasus murid melakukan 

kekerasan terhadap gurunya di sekolah.
13

 

Diliput oleh Kumparan news, adapun kasus-kasus yang 

dilakukan oleh murid terhadap guru yang diliput dalam berita, 

misalnya seorang guru paruh baya diserang olah sejumlah murid 

laki-laki. Mereka beraksi dengan mendorong dan menendang guru 

laki-laki, yang kemudian diketahui bernama Joko Susilo. Joko 

sempat melakukan perlawanan, namun karena serangan yang 

datang bertubi-tubi membuatnya kewalahan, dan seorang guru 

kesenian di SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur 

meninggal dunia pada Kamis malam akibat dianiaya oleh 

siswanya sendiri berinisial MH.
 14 

                                                           
12Ibid., 37. 
13Albar Adetary Hasibuan, Filsafat Pendidikan Islam, 1 ed (Malang: UIN-

Maliki Press, 2015), vii. 
14Kumparan, “4 Kasus Siswa Lakukan Kekerasan Terhadap Gurunya di 

Sekolah”, Kumparannews, 12 November 2018, 

https://kumparan.com/kumparannews/4-kasus-siswa-lakukan-kekerasan-terhadap-

gurunya-di-sekolah-1541980407154715595. 
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Adanya berbagai kasus dan berbagai tindakan penyelewengan 

karakter di atas, bahwa pendidikan Islam masih mengalami 

berbagai masalah dalam segala aspek.  Salah  satu masalah  

pendidikan tersebut  yaitu adanya kekaburan konsep pendidikan 

Islam yang berlangsung cukup lama, baik dari segi istilah, 

kandungan isi, proses, hakikat maupun tujuannya.
15

 Dengan 

demikian, penataan kembali konsep pendidikan Islam  sangat 

diperlukan agar dapat menemukan rumusan yang komprehensif 

mengenai pengertian pendidikan Islam sehingga permasalahan ini 

dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, tidak dapat dipungkiri 

bahwa masyarakat Islam dewasa  ini sedang berada dalam arus 

perubahan yang sangat dahsyat seiring datangnya era modernisasi 

dan globalisasi. Sebagai masyarakat mayoritas dalam dunia 

ketiga, sungguhpun telah berusaha menghindari pengaruh 

modernisasi, tetapi kenyataannya westernisasi yang diwujudkan 

melalui pembangunan berbagai sektor termasuk pendidikan, 

intervensi dan globalisasi tersebut sulit dielakkan.
16

 Perubahan-

perubahan yang mencengangkan dalam berbagai aspek kehidupan 

pada akhir abad ini seperti  perkembangan  teknologi  komunikasi, 

transportasi, dan informasi yang sedemikian cepat telah 

menghadapkan masyarakat agama kepada suatu kesadaran 

kolektif, bahwa penyesuaian struktural dan kultural pemahaman 

agama adalah suatu keharusan.
17

 

Di samping itu, pada era seperti sekarang, semua orang secara 

individual ataupun bersama-sama dalam ikatan organisasi dituntut 

untuk belajar terus menerus dalam proses interaktif yang bermutu. 

Artinya,  selain dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, 

tentunya setiap individu juga dituntut belajar untuk mampu 

tinggal bersama dalam masyarakat majemuk dan secara spiritual 

dapat memahami arti sesungguhnya dari hidup bersama dengan 

                                                           
15

Muslih Usa, Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, 1 ed 

(Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991), 53. 
16Abdul Kholiq, et. al, Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik 

dan Kontemporer, 1 ed (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 

bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Pelajar,1999), 293. 
17Syamsul Ma‟arif, Revitalisasi Pendidikan Islam, 1 ed (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2007), 68. 
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orang yang memiliki perbedaan agama, etnis dan kelas sosial. 

Oleh karena itu, sehubungan dengan persoalan tersebut, maka 

konsep atau istilah pendidikan Islam perlu ditata kembali atau 

diadakan penyegaran kembali agar mampu  menghadapi segala 

tuntutan zaman sehingga akan berimplikasi positif terhadap 

aplikasi proses pendidikan secara keseluruhan baik yang berkaitan 

dengan pendidik, peserta didik, maupun aspek kurikulumnya.
18

 

Selain itu juga, konsep kurikulum pendidikan yang berjalan 

selama ini boleh jadi telah banyak diwarnai oleh pendidikan Barat, 

sehingga menyentuh esensinya, tanpa adanya seleksi yang lebih 

ketat. Konsep pendidikan Islam yang telah diterapkan selama ini 

telah dirasuki pandangan hidup Barat yang belandaskan nilai-nilai 

dualisme dan sekularisme sehingga nilai-nilai adab menjadi 

semakin kabur dan semakin jauh dari nilai-nilai hikmah ilahiyah.
19

 

Oleh karena itulah, konsep pendidikan Islam yang selama ini telah 

diterapkan perlu diadakan kajian ulang dalam rangka 

menghilangkan pengaruh-pengaruh sistem pendidikan Barat, 

selain itu juga untuk menyelesaikan problematika makna yang 

masih menjadi kontroversial sehingga mampu menemukan konsep 

pendidikan yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam 

mengaplikasikan semua aktivitas yang terkait dengan proses 

pendidikan. 

Penulis tertarik memilih al-Attas sebagai tokoh yang dibahas 

merupakan sosok yang tepat. Sebab al-Attas memiliki konsep 

yang sempurna untuk pendidikan yaitu ta‟dib. Walaupun lulusan 

Barat, akan tetapi ia berhasil menyusun pola kajian Islam untuk 

menandingi Barat. Al-Attas juga adalah salah seorang intelektual 

muslim dunia komtemporer saat ini. Ia telah menghasilkan 

berbagai karya yang memberikan tawaran baru dalam membenahi 

kekurangan dan ketertinggalan pendidikan Islam. Untuk 

mencermati kesemuanya itu, maka sangat diperlukan intelektual 

muslim yang memiliki “pemikiran-pemikiran yang besar dan 

                                                           
18Ibid., 69. 
19Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed 

M. Naquib Al-Attas, trans. oleh Hamid Fahmy, et. al (Bandung: Mizan, 2003), 24. 
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karya yang besar pula”. Melihat masalah ini bukanlah hal yang 

sangat mudah atau ringan. Dengan demikian, yang sangat 

diperlukan dewasa ini adalah merumuskan kembali konsep 

pendidikan Islam yang benar, elaboratif, ilmiah dan filosofis 

berdasarkan visi Islam. Mencermati keadaan yang demikian, Syed 

M. Naquib Al-Attas sebagai salah satu intelektual muslim yang 

terkenal, berusaha menawarkan pemikirannya mengenai konsep 

ta‟dib, dengan kemunculan pemikirannya yang membawa angin 

segar diharapkan akan membawa dampak positif dalam dunia 

pendidikan Islam dalam menghadapi segala persoalan-

persoalannya baik yang bersifat internal maupun eksternal.  

Ta‟dib memberikan solusi yang tepat terhadap pendidikan 

Islam khususnya di Indonesia. Konsep ta‟dib bukan suatu yang 

baru yang dirumuskan oleh al-Attas, sebab jauh sebelum al-Attas 

istilah ini sudah dipakai pada zaman nabi serta para sahabat. Akan 

tetapi  al-Attas lah yang menjadikan ta‟dib sebagai pendidikan 

secara sitematis. Al-Attas juga menemukan kembali istilah ta‟dib 

sebagai pendidikan setelah lama diabaikan dan terpinggirkan oleh 

kaum intelektual liberal dan sekuler. Ta‟dib tidak hanya 

mengandalkan pendidikan kognitif saja. Istilah ta‟dib juga 

mengandung makna adab. Pendidikan karakter yang dicanangkan 

oleh pemerintah dalam penerapan kurikulum 2013 misalnya, perlu 

mengacu pada gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh al-Attas 

tersebut.
20

 

Konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Al-Attas, bahwa 

istilah tarbiyah bukanlah istilah yang tepat dan bukan pula istilah 

yang benar untuk memaksudkan pendidikan dalam pengertian 

Islam. Sedangkan yang lazim kita kenal dari pengertian 

pendidikan dalam Islam salah satunya adalah Tarbiyah. Akan 

tetapi al-Attas lebih dominan mengatakan bahwa kata ta‟dib 

dalam mengartikan pendidikan itu sendiri. Dasar pengertian inilah 

yang akan menjadikan terbentuknya suatu konsep pendidikan 

dalam Islam. Istilah ta‟dib jika diterapkan secara komprehensif, 

integral, dan sistematis dalam praktik pendidikan Islam, berbagai 

                                                           
20Hasibuan, Filsafat Pendidikan Islam, vi. 
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persoalan pengembangan sumber daya manusia muslim dapat 

diatasi. Istilah ta‟dib dalam sejarah pendidikan Islam dan proses 

pendidikan lebih cendrung dipakai ketimbang tarbiyah dan 

ta‟lim.
21

 Lebih lanjut lagi, Hamid Fahmy Zakarsy melihat bahwa 

ilmu tidak bisa diajarkan atau ditularkan kepada anak didik 

kecuali anak didik tersebut memiliki adab yang tepat terhadap 

ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, oleh karena itulah 

istilah adab lebih berkaitan dengan ilmu ketimbang tarbiyah 

maupun ta‟lim. Rosul adalah contoh yang tepat dari konsep 

adab.
22

 

Melihat permasalahan di atas, menjadikan peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pendidikan Islam Dalam Perspektif Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas dan Relevansinya Bagi 

Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia”. Peneliti mengambil 

lokus pendidikan Islam dalam perspektif Syed Muhammad Naquib al-

Attas ini tujuannya adalah sebagai sumber bagi pengembangan 

pendidikan Islam, khususnya dalam konteks pengembangan 

pendidikan Islam di Indonesia. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah tentang pemikiran pendidikan 

Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Sedangkan, sub fokus 

penelitian ini adalah tentang tujuan, metode, pendidik, peserta 

didik, kurikulum dan lembaga bagi pengembangan pendidikan 

Islam, khususnya di Indonesia. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka permasalahan yang 

akan peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa konsep pendidikan Islam dalam  perspektif Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas? 

                                                           
21Ibid., xv. 
22Ibid., 22. 
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2. Bagaimana relevansi pendidikan Islam dalam perspektif Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas dalam konteks pendidikan 

Islam di Indonesia? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep pendidikan Islam 

dalam perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 

2. Untuk mengetahui dan memahami relevansi pendidikan 

Islam dalam perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. 

 

F. Manfaaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang terkait, adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoretis 

     Dilihat dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat untuk memahami dan mengetahui lebih 

detail tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam perspektif 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan relevansinya bagi 

pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, di mana 

tujuannya adalah untuk mengetahui penididikan Islam 

perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan 

relevansinya bagi pengembangan pendidikan Islam di 

Indonesia. 

2. Secara Praktis 

a. Pengembangan Pendidikan Islam 

Peneliti berharap agar kajian ini bermanfaat untuk 

dunia pendidikan Islam, agar tidak selalu menyadur atau 

mengadopsi konsep-konsep pendidikan Barat. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi 

penelitian berikutnya atau peneliti lain yang ingin 

mengkaji dengan tema yang sama. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan      

Kajian penelitian terdahulu yang relevan di sini adalah 

dimaksudkan untuk mengetahui keautentikan suatu karya tulis. 

Penulis mengambil tinjauan sebagai berikut untuk dijadikan 

sandaran teori dan bahan perbandingan dalam mengupas berbagai 

permasalahan yang ada. Penelitian tersebut diantaranya: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Pahruroji tahun 2018 berjudul 

“Konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas dan relevansinya di Indonesia”. 

Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui relevansi 

pendidikan di Indonsia terhadap konsep pendidikan Islam 

menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Hasil dari 

penelitian ini diketahui bahwa terdapat relevansi antara 

pendidikan di Indonesia dengan konsep pendidikan Islam 

menurut Naquib Al-Attas. Relevansi kedua-nya terdapat 

pada: konsep pendidikan Islam menurut Al-Attas dan tujuan 

pendidikan Islam di Indonesia.
23

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Fitriyatul Hanifiyah tahun 2008 

berjudul “Konsep ta‟dib dalam pemikiran  Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui 

konsep ta‟dib dalam pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-

Attas. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa makna 

pendidikan Islam lebih tepat menggunakan istilah ta‟dib 

bukan tarbiyah atau ta‟lim.
24

 

                                                           
23Pahruroji, “Konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas dan Relevansinya di Indonesia”, (Skripsi, UIN Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten, 2018). 
24Fitriyatul Hanifiyah, “Konsep ta‟dib dalam pemikiran  Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas”, (Skripsi, UIN Malang, 2008). 



 

 

 
 

12 

3. Artikel yang ditulis oleh Abdul Ghoni berjudul “Pendidikan 

Syed Naquib Al-Attas dalam pendidikan Islam 

komtemporer”. Hasil dari jurnal tersebut mengatakan bahwa 

pemikiran pendidikan Muhammad Naquib al-Attas 

cenderung bersifat rekonstruktif selektif yang berupaya 

menampilkan suatu sistem pendidikan Islam terpadu, yang 

tetap menjaga prinsip keserasian dan keseimbangan individu 

yang menggambarkan perwujudan fungsi utama manusia 

sebagai sebagai ‟abd Allah dan khalifah al ard. Dan pada 

prinsipnya inilah yang tertuang dalam konsep ta‟dib  sebagai 

suatu proses penanaman adab yang di dalamnya telah 

mencakup „ilm dan amal.
25

 

4. Artikel yang ditulis oleh Sri Syafa Ati dan Hidayatul 

Muamanah berjudul “Konsep pendidikan menurut 

Muhammad Naquib Al-Attas dan relevansinya dengan sistem 

pendidikan nasional”. Hasil dari jurnal tersebut mengatakan 

relevansi konsep pendidikan yang telah dikemukakan oleh 

Syed Muhammad al- Naquib al-Attas memiliki kesamaan 

dengan sistem pendiikan nasional yakni pada tujuan 

pendidikan dan kurikulum pendidikan yakni dengan 

membagi ilmu pengetahuan.
26

 

5. Artikel yang ditulis oleh Mohammad Ahyan Yusuf Sya‟bani 

berjudul “Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

tentang pendidikan Islam”. Hasil dari jurnal tersebut 

mengatakan bahwa hakikat pendidikan Islam sebenarnya 

terfokus kepada suatu proses pendidikan, bimbingan dan 

arahan yang berusaha mengembangkan potensi diri manusia 

dengan tujuan terbentuknya kepribadian yang dilandasi nilai-

nilai etis Islam. Kemudian landasan utama pendidikan Islam 

                                                           
25Abdul Ghoni, “Pendidikan Syed Naquib Al-Attas dalam pendidikan Islam 

komtemporer”, JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi 3, 

no. 1 (2017): 210, https://doi.org/10.16936/lentera.v3i1. 
26Sri Syafa Ati dan Hidayatul Muamanah, “Konsep pendidikan menurut 

Muhammad Naquib Al-Attas dan Relevansinya dengan sistem pendidikan Nasional”, 

PALAPA : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan 8, no. 2 (2020): 293, 

https://doi.org/10.36088/palapa.v8i2. 
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adalah bersumber dari al-Qur`an, Sunnah Rasulullah Saw dan 

konsep ijtihad.
27

 

6. Artikel yang ditulis oleh Yunita Furi Aristyasari berjudul 

“Pemikiran pendidikan Islam  Syed Muhammad Naquib Al-

Attas”. Hasil dari jurnal tersebut mengatakan bahwa. Konsep 

pendidikannya tampak pada pemilihan istilah ta‟dîb sebagai 

istilah yang tepat bagi pendidikan Islam, insan kamil sebagai 

ultimate goal pendidikan Islam, hirarki ilmu pengetahuan 

fardhu „ain (ilahiyah) dan fardhu kifâyah (capaian) sebagai 

kurikulum yang seharusnya diterapkan dalam pendidikan 

Islam.
28

 

 

Di sini penulis akan sebutkan beberapa perbedaan antara 

skripsi ini dengan karya-karya di atas sehingga terlepas dari 

adanya duplikasi pembahasan. Perbedaan itu adalah: 

Tabel 1.1 

Persamaan Penelitian Yang Relevan Dengan Penelitian Ini 

No Karya Tulis Persamaan perbedaan 

1. Pahruroji Sama-sama membahas 

tentang konsep pendidikan 

Islam menurut pemikiran 

Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas 

Sedangkan 

perbedaannya 

penelitian ini 

membahas tentang 

pendidikan Islam 

dalam perpspektif 

Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas 

dan relevansinya 

bagi 

                                                           
27Mohammad Ahyan Yusuf Sya‟bani, “Pemikiran Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas tentang pendidikan Islam”, TAMADDUN: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran 

Keagamaan 22, no. 1 (2017): 26-29, https://doi.org/10.30587/tamaddun.v0i0.65 
28Yunita Furi Aristyasari, “Pemikiran pendidikan Islam  Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas”, Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 13, no. 2 (2013): 

268. 
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pengembangan 

pendidikan Islam 

di Indonesia. 

2. Fitriyatul 

Hanifiyah 

Sama-sama membahas 

tentang konsep ta‟dib 

dalam pemikiran Syed 

Muhammad Naquib Al-

Attas 

Sedangkan 

perbedaannya 

penelitian ini 

membahas tentang 

konsep pendidikan 

Islam dan 

komponen-

komponen 

pendidikan Islam 

menurut al-Attas 

3. Abdul Ghoni   Sama-sama membahas 

tentang pendidikan Syed 

Naquib Al-Attas  

Sedangkan 

perbedaannya 

penelitian ini 

membahas tentang 

relevensi konsep 

ta‟dib dengan 

pendidikan 

karakter yang 

termuat dalam k 

13 di Indonesia. 

4. Sri Sayafa Ati 

dan Hidayatul 

Muamanah 

Sama-sama membahas 

tentang konsep pendidikan 

menurut Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas 

Sedangkan 

perbedaannya 

penelitian ini 

membahas tentang 

tujuan pendidikan 

Islam menurut al-

Attas 

5. Mohammad 

Ahyan Yusuf 

Sya‟bani 

Sama-sama membahas 

tentang pemikiran Syed 

Muhammad Naquib Al-

Attas tentang pendidikan 

Sedangkan 

perbedaannya 

penelitian ini 

membahas tentang 
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Islam  metode yang 

cocok menurut al-

Attas untuk 

digunakan dalam 

pendidikan Islam 

di Indonesia 

6. Yunita Furi 

Aristyasari 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

pemikiran 

pendidikan 

Islam Syed 

Muhammad 

Naquib Al Attas 

Sedangkan 

perbedaannya 

penelitian ini 

membahas tentang 

lembaga 

pendidikan Islam 

menurut al-Attas 

 

Oleh karena itu, dari beberapa penelitian atau karya yang 

telah disebutkan di atas belum ada yang secara spesifik membahas 

penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada pengembangan pendidikan Islam di 

Indonesia. Dengan kata lain, peneliti ingin mengisi ruang kosong 

pada aspek tujuan dan komponen pendidikan Islam khususnya di 

Indonesia.   

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian adalah  proses pengumpulan informasi dengan 

tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah 

penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Selain itu, metode 

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan objek kajian, penelitian ini termasuk dalam 

jenis penelitian literer atau studi pustaka. Penelitian literer 
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adalah teknik penelitian penelitian yang mengumpulkan data 

dan informasi dengan bantuan berbagai macam teks berupa 

buku, jurnal, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan 

pembahasan dalam penelitian  ini. Penelitian ini akan 

mengkaji “Pendidikan Islam  dalam perspektif Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas dan relevansinya bagi 

pengembangan pendidikan Islam di Indonesia”. 

2. Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan pendekatan library research yaitu lebih 

menitik beratkan pada pengumpulan data dari berbagai 

sumber yang relevan (seperti buku, Jurnal dan Internet) serta 

berkaitan dengan pendidikan Islam dalam perspektif Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas dan relevansinya bagi 

pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. 

3. Pengumpulan Data      

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data 

kepustakaan. Pengumpulan data ini, dengan cara membaca, 

memahami, mengklarifikasi, dan menyimpulkan isi dari 

jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan relevansi 

pendidikan Islam dalam perspektif Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. 

4. Sumber data 

a. Sumber Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama pada objek penelitian. Data primer 

penelitian ini ialah karya-karya yang ditulis Syed 

Muhammad Naquib al-Attas. Untuk melihat gambaran 

pendidikan Islam dalam perspektif Syed Muhammad 

Naquib Al Attas secara akurat dan komprehensif, maka 

peneliti mengupayakan buku-buku yang ditulis sendiri 

oleh al-Attas diantaranya: 
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1) The Concept of Education In Islam, diterjemahkan 

oleh Haidar Bagir, Bandung: Mizan, 1990. 

b. Sumber Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita 

butuhkan. Sumber data sekunder dapat diartikan juga 

sebagai bahan rujukan kepustakaan yang mendukung 

permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, 

jurnal, dan artikel antara lain: 

1) Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik 

Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, 

Bandung: Mizan, 2003. 

2) Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam 

Analisis Pemikiran Prof. Dr. Syed Muhammad Al-

Naquib Al-Attas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007. 

3) Aminol Rosid Abdullah, Ilmu Pendidikan Islam, 

Malang: Literasi Nusantara, 2020. 

4) Albar Adetary Hasibuan, Filasafat Pendidikan 

Islam, Malang: UIN-Maliki Press, 2015. 

5) Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak 

Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011. 

6)  Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis 

dan Pemikiran Tokoh, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014. 

5. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan 

adalah dengan cara content analisys. Analisis isi adalah 

penelitian suatu masalah atau karangan untuk mengetahui 

latar belakang dan persoalan. Di dalam buku Klaus Kripper 

Draft, content analysis adalah suatu teknik penelitian uuntuk 
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memuat inferensi (kesimpulan) dari data yang telah diolah 

dan dianalisis sebagai jawaban terhadap masalah yang telah 

dikemukakan. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis 

khususnya tentang pendidikan Islam, yaitu: pengertian 

pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam, tujuan 

pendidikan Islam, dan kurikulum pendidikan Islam. 

Berdasarkan isi yang terkandung dalam gagasan-gagasan 

tersebut selanjutnya dilakukan pengelompokkan dengan 

tahap identifikasi, klarifikasi sistematis logis kategorisasi dan 

interpretasi. Semua itu diupayakan dalam rangka ditemukan 

konsep pendidikan islam.
29

  

     Adapun teknik analisa dari penulisan ini adalah content 

analysis atau analisa isi, yakni teknik apa saja yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara 

objektif dan sistematis. Teknik tersebut dapat dilakukan 

melalui pengolahan data dengan cara pemilahan tersendiri 

berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan atau 

pemikiran para tokoh pendidikan yang kemudian 

 dideskripsikan,  dibahas, dan dikritik. 

Selanjutnya dikategorikan (dikelompokkan) dengan data 

yang sejenis dan dianalisa isinya secara kritis guna 

mendapatkan formulasi yang konkrit dan memadai sehingga 

pada akhirnya dijadikan sebagai langkah dalam mengambil 

kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada. 

Dengan menggunakan analisis isi yang mencakup prosedur 

ilmiah berupa obyektifitas, sistematis, dan generalis. Maka, 

arah pembahasan skripsi ini untuk menginterpretasikan, 

menganalisis isi buku (sebagai landasan teoritis) dikaitkan 

dengan masalah-masalah  pendidikan yang masih aktual 

untuk  dibahas, selanjutnya dipaparkan secara objektif dan 

sistematis.
30

 

                                                           
29S. Margono, Metodelogi Pendidikan, (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), 36. 
30Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake 

Sorosin, 1989), 49. 
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     Content analisys adalah penelitian yang bersifat 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 

dalam media massa. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan 

isi buku secara kualitatif, yang nantinya pada beberapa jurnal, 

buku, dan artikel yang membahas tentang pendidikan Islam 

dalam perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas, dan 

relevansinya bagi pengembangan pendiidikan Islam di 

Indonesia akan dipilah dan diambil data yang valid serta akan 

dijadikan menjadi satu data deskriptif. 

 

I.  Sistematika Pembahasan 

   Untuk mengarahkan skripsi ini, penulis mensistematikakan 

pembahasan sebagai berikut: 

     Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas tentang 

keseluruhan penulisan skripsi ini yang terdiri dari penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

     Bab dua merupakan kajian teoritis tentang pengertian 

pendidikan Islam menurut pendapat-pendapat para ahli, dasar-

dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, pendidikan 

nasional, pengertian pendidikan nasional, dasar-dasar pendidikan 

nasional, dan tujuan pendidikan nasional.  

     Bab tiga membahas tentang biografi Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas ( riwayat hidup Syed Muhammad Naquib Al-Attas, latar 

belakang dan riwayat pendidikan Syed Muhammad Naquib Al-

Attas, karya-karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas, prestasi 

dan jabatan Syed Muhammad Naquib Al-Attas). 

     Bab empat merupakan hasil laporan penelitian yang terdiri dari 

gambaran penelitian yaitu mengenai konsep  ta‟dib  yang 

digunakan oleh Syed M. Naquib Al-Attas dengan pengembangan 

pendidikan Islam  dalam konteks di Indonesia ditinjau dari 
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beberapa aspek diantaranya: tujuan, metode, pendidik, peserta 

didik, kurikulum dan lembaga. 

     Bab lima penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan 

rekomendasi. Di sini peneliti menggambarkan secara singkat 

tentang telaah analisis kritis mengenai konsep ta‟dib yang 

digunakan oleh Syed M. Naquib Al-Attas dengan pengembangan 

pendidikan Islam di Indonesia ditinjau dari beberapa aspek 

diantaranya: tujuan, metode, pendidik, peserta didik, kurikulum 

dan lembaga yang dianalisis dari beberapa literatur yang ada. 

Kemudian peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang 

sesuai dengan kesimpulan telaah ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI: PENDIDIKAN ISLAM DAN 

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA 

 

A. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan merupakan usaha sadar  yang dilakukan orang 

dewasa kepada  mereka yang dianggap belum dewasa. 

Pendidikan adalah transformasi ilmu pengetahuan, budaya, 

sekaligus nilai-nilai yang berkembang pada suatu generasi 

agar dapat ditransformasi kepada generasi berikutnya. Dalam 

pengertian ini pendidikan tidak hanya merupakan 

transformasi ilmu, melainkan sudah berada dalam wilayah 

transformasi budaya dan nilai yang berkembang dalam 

masyarakat. Pendidikan dalam makna yang demikian, jauh 

lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pengertian yang 

hanya merupakan transformasi ilmu.  Budaya yang dibangun 

oleh manusia dan masyarakat dalam konteks ini mempunyai 

hubungan dengan pendidikan. Pendidikan dalam konteks 

yang luas mengarahkan manusia pada perwujudan budaya 

yang mengarah pada kebaikan dan pengembangan 

masyarakat. Pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan 

memerlukan pendidikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa 

pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang paling 

hakiki bagi kelangsungan kehidupan manusia, karena 

manusia tidak akan bisa hidup secara wajar tanpa adanya 

proses pendidikan.
1
 

Dalam konteks Islam pendidikan pada umumnya mengacu 

pada al-tarbiyah, al-ta‟lim dan al-ta‟dib. Dari ketiga istilah 

tersebut yang paling banyak digunakan dalam praktik 

pendidikan islam al-tarbiyah. Setiap istilah tersebut memiliki 

makna yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan perbedaan 

                                                           
1Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2018), 1. 
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konteks kalimatnya dalam penggunaan  istilah tersebut. Akan 

tetapi, dalam keadaan tertentu, semua istilah itu memiliki 

makna yang sama, yakni pendidikan. Berikut penulis akan 

memaparkan istilah-istilah pendidikan Islam di atas. 

a. Al-Tarbiyah 

Kata al-tarbiyah dalam bahasa arab yaitu rabaa, 

yarbu, tarbiyah yang memiliki arti tumbuh, 

berkembang, menjadi lebih dewasa. Dapat diartikan 

bahwa pendidikan merupakan usaha untuk 

menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik 

secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Selain itu 

tarbiyah juga dapat diartikan sebagai proses 

transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada 

peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat yang 

tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya 

sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan 

kepribadian yang luhur.
2
 

Akan tetapi maksud pendidikan yang dijelaskan di 

dalam Al-Qur‟an tidak hanya terbatas pada aspek 

kognitif berupa pengetahuan untuk berprilaku baik 

kepada orang tua. Akan tetapi pendiidkan juga meliputi 

aspek lain seperti aspek afektif yang diimplementasikan 

sebagai penghargaan atau sikap menghormati terhadap 

sesuatu yang terdapat di sebuah lingkungan sekitar 

dengan cara menghormati masyarakat yang ada di 

sekitarnya. 

b. Al-Ta‟lim 

Al-Ta‟lim termasuk kata yang juga populer 

sebagaimana kata tarbiyah. Banyak kegiatan pendidikan 

yang menggunakan kata ta‟lim, di Indonesia misalnya 

kita jumpai kata ta‟lim seperti majelis ta‟lim yang 

mengacu kepada tempat untuk melakukan aktivitas 

                                                           
2Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, 1 ed (Jakarta: 

Kencana, 2006), 13. 
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pengajaran.
3
 Di kalangan para ahli pendidikan di zaman 

klasik pemakaian kata ta‟lim banyak dijumpai. Mereka 

terkadang menggunakan kata al-tarbiyah dan al-ta‟lim 

untuk kegiatan pendidikan. Para ahli mengatakan bahwa 

al-ta‟lim diartikan sebagai bagian kecil dari al-tarbiyah 

al „aqliyah, yang bertujuan memperoleh ilmu 

pengetahuan dan keahlian berpikir, yang sifatnya 

mengacu pada domain kognitif saja.
4
  

Kata al-ta‟lim berasal dari bahasa arab, yaitu allama 

yang artinya pengajaran. Dalam al-Qur‟an Allah 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa al-ta‟lim dapat diartikan 

sebagai proses pengajaran pemberian informasi dan 

pengetahuan kepada peserta didik.
5
 

c. Al-Ta‟dib 

Secara definitif, istilah al-ta‟dib bermakna 

pengenalan atau pegakuan yang secara berangsur-angsur 

ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang 

tepat, dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan 

sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah 

pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan 

tuhan di dalam tatanan dan wujud keberadaanya. 

Istilah al-ta‟dib berasal dari kata bahasa arab addaba, 

yuaddibu,ta‟diiban yang artinya membuatkan makanan, 

melatih akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara 

pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba merupakan 

asal kata dari ta‟dib atau yang disebut juga dengan 

muallim, yang merupakan sebutan bagi orang yang 

                                                           
3Abudin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif Al-Quran (Jakarta : Kencana, 

2016), 74. 
4Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 4. 
5Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Prespektif Al-Qur‟an, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 60. 
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mendidik dan mengajarkan anak yang sedang tumbuh 

dan berkembang.
6
 

Perkataan al-ta‟dib sebagaimana dijumpai dalam 

hadits Nabi, memiliki pengertian pengenalan dan 

pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan 

kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari 

segala seuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian 

rupa, sehingga membimbing ke arah perkenalan dan 

pengakuan kekuasaan dan keagungan Allah di dalam 

tatanan wujud dan keberadaan-Nya. 

Menurut defiinisi pendidikan di atas, pendidikan juga 

memiliki tujuan tersendiri. Tujuan pendidikan meliputi 

tiga aspek standarisasi. Pertama memberikan bimbingan 

untuk proses pendidikan. Kedua memberikan motivasi 

dalam kegiatan pendidikan karena tujuan dasar 

pendidikan adalah mewujudkan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan bagi peserta 

didik. Ketiga tujuan pendidikan adalah standar atau 

ukuran evaluasi pendidikan.
7
 

Oleh karen itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan proses menanamkan sesuatu kedalam 

manusia, dan prosesnya dilakukan secara bertahap 

sehingga mampu tertanam pada diri manusia. Proses 

penanaman mengacu pada metode dan sistem yang 

digunakan untuk menanamkan nilai pendidikan.
8
 

Pada hakikatnya pendidikan Islam adalah usaha 

orang dewasa muslim yang taat, tujuannya adalah secara 

sadar mengarahkan dan membimbing perkembangan 

kemampuan alami dan dasar peserta didik melalui ajaran 

                                                           
6Munardji, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004),  4. 
7Miftahur Rohman dan Hairudin, “Konsep Tujuan Pendidikan Islam 

Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural”, Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam 9, No. 

1 (2018), https://doi.org/10.20698/altadzkiyah.v9i1. 
8Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Meretas Pendidikan 

Berkualitas dalam Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012), 8. 
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Islam untuk mencapai titik tumbuh dan berkembang 

yang setinggi-tingginya. 

Oleh karena itu pendidikan Islam merupakan 

pendidikan yang secara sadar harus dilaksanakan 

melalui hukum Islam untuk mencapai tujuan yang jelas. 

Pendidikan Islam bersifat universal dan masyarakat 

harus dibimbing untuk menyadari bahwa mereka adalah 

ciptaan Allah dan fungsinya selalu menyembah Allah.
9
 

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan Islam juga 

dapat dimaknai sebagai pembinaan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum agama Islam, sehingga membentuk 

kepribadian utama menurut standar Islam. Oleh karena 

itu, pendidikan Islam di sini berarti asuhan dan 

bimbingan kepada anak didik dan merupakan upaya agar 

setelah menyelesaikan studinya dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam dan mengubahnya menjadi 

pedoman hidup. 

Jadi, pendidikan Islam adalah sebuah proses 

bimbingan yang dilakukan secara sadar yang 

mengandung materi pendidikan Islam mulai dari nilai 

dan aspek dalam Islam baik yang menyangkut akidah, 

syariat, muamalah dan akhlak. Dapat disimpulkan 

dengan penjelasan lain bahwa pendidikan Islam 

merupakan suatu pembinaan bimbingan dan pengajaran 

kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan 

kulaitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan 

keterampilan peserta didik sebagai bentuk persiapan 

dikehidupan ke depannya berdasarkan ajaran Islam. 

Pendidikan Islam memiliki landasan atau pijakan 

yang dijadikan sebagai sumber atau dasar pendidikan 

Islam. Dasar pendidikan Islam yaitu al-Qur‟an dan as-

                                                           
9Lukis Alam, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perguruan 

Tinggi Umum Melalui Lembaga Dakwah Kampus”, ISTAWA: Jurnal Pendidikan 

Islam 1, no. 2 (2016). 
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Sunnah yang berlaku sepanjang zaman. Heterogen umat 

Islam dengan mazhab yang beragam mengakui dan 

menggunakan al-Qur‟an dan as-Sunnah sebagai sumber 

pokok. Sudah tentu tingkat pemahaman, intepretasi, 

penghayatan, dan pelaksanaan norma-norma al-Qur‟an 

dan as- Sunnah yang tidak dapat disamakan begitu saja 

antara satu wilayah dan lainnya. Problem sosial kultural 

setempat ikut berperan memberi corak pemahaman yang 

berbeda antara satu dengan yang lainnya.
10

 

2. Dasar-dasar Pendidikan Islam 

Dalam proses pendidikan, tujuan pendidikan merupakan 

kristalisasi nilai-nilai yang ingin diwujudkan ke dalam 

pribadi murid.
11

 Setiap usaha kegiatan dan tindakan yang 

disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai 

tempat landasan berpijak yang baik dan kuat. Sehingga 

pendidikan Islam sebagai suatu upaya membentuk manusia, 

harus mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan 

perumusan tujuan pendidikan Islam diarahkan. Dari sini 

dasar adalah merupakan landasan untuk terpijaknya sesuatu, 

yang akan memberikan arah yang jelas kepada tujuan 

pendidikan Islam yang hendak diraih. Salah satu syarat utama 

dari pendidikan Islam adalah upaya meneruskan dan 

mengekalkan nilai kebudayaan dalam suatu masyarakat.
12

 

Dengan demikian, pendidikan merupakan alat untuk 

mencapai suatu tujuan bagi masyarakat tersebut. Agar 

pendidikan dapat melaksanakan fungsinya dan bermanfaat 

bagi manusia, maka perlu acuan pokok. Hal ini dikarenakan 

pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan 

manusia yang secara kodrati adalah insan pedagogis. Acuan 

yang menjadi dasar adalah pandangan hidup yang Islami 

dengan nilai-nilai transenden, universal, dan kekal. 

                                                           
10Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-

Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 60. 
11Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, 10. 
12Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoritis-Filosofis & Aplikatif-

Normatif, ( Jakarta : Amzah, 2016), 40. 
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Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya 

sesuatu agar dapat berdiri kokoh. Dasar suatu bangunan, 

yaitu fundamen yang menjadi landasan bangunan tersebut 

agar tegak dan kokoh berdiri. Demikian pula dasar 

pendidikan Islam, yaitu fundamen yang menjadi landasan 

atau asas agar pendidikan Islam dapat berdiri tegak dan tidak 

mudah roboh karena tiupan angin kencang berupa ideologi 

yang muncul, baik di era sekarang maupun yang akan datang. 

Dasar pendidikan Islam secara garis besar ada tiga, yaitu al-

Qur‟an, sunnah, dan undang undang yang berlaku di negara 

kita.  Berikut peneliti akan menjabarkan dasar-dasar 

pendidikan Islam. 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an ialah firman Allah berupa wahyu yang 

disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. 

Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat 

dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan 

melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-

Qur‟an itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang 

berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut 

akidah, dan yang berhubungan dengan amal yang 

disebut syari‟ah. Ayat al-Qur‟an yang pertama kali turun 

adalah berkenaan di samping masalah keimanan juga 

pendidikan. Allah berfirman. 

                        

                         

   :(5-1... )سورة العلق 

“Bacalah dengan (menyebu)t nama Tuhanmu 

yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 
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Mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." 

(Q.S. Al-Alaq [96]: 1-5)  

 

Dari ayat di atas tersebut dapat dilihat bahwa seolah-

olah tuhan berkata hendaklah manusia meyakini akan 

adanya Tuhan pencipta manusia (dari segumpal darah). 

Selanjutnya untuk memperkokoh keyakinannya dan 

memeliharanya agar tidak luntur hendaknya 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran. 

Nilai esensi dalam Al-Qur‟an selamanya abadi dan 

selalu relevan pada setiap waktu dan zaman yang terjaga 

dari perubahan apapun. Perubahan dimungkinkan hanya 

menyangkut masalah interpretasi mengenai nilai-nilai 

instrumental atau menyangkut masalah teknik 

operasional. Sehingga pendidikan Islam yang ideal 

sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai dasar al-Qur‟an 

tanpa sedikitpun menyimpang darinya. Hal ini 

diperlukan karena ada dua isi penting yang diperlukan 

dalam sebuah pendidikan, yaitu mencakup sejarah 

pendidikan Islam dan nilai-nilai normatif pendidikan 

Islam. 

Pada kerangka ini, al-Quran merupakan pedoman 

normatif-teoritis dalam pelaksanaan pendidikan Islam 

yang isinya mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan 

mampu menyentuh seluruh potensi manusia. Adapun 

dalam menggali proses tersebut, manusia menggunakan 

pancaindra dan akal. Semua proses ini merupakan sistem 

umum pendidikan yang ditawarkan Allah dalam al-

Qur‟an agar manusia dapat menarik kesimpulan dan 

melaksankan semua petunjuk tersebut dalam 

kehidupannya dengan sebaik mungkin. 

Di sisi lain, proses pendidikan yang ditunjukkan al-

Quran bersifat merangsang emosi dan kesan insani 
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manusia, baik secara induktif maupun deduktif. Dengan 

sentuhan emosional tersebut secara psikologis mampu 

untuk lebih mengkristal dalam diri manusia yang akan 

terimplikasi dalam perbuatan dan sikapnya sehari-hari. 

Artinya, internalisasi nilai-nilai Islam dalam jiwa peserta 

didik akan mampu menjadi bagian dari dalam diri 

peserta didik yang serta merta diterjemahkan pada 

tatanan nilai dan perilaku sehari-hari.
13

 

b. As-Sunnah 

Dasar kedua dalam pendidikan Islam adalah as-

Sunnah menurut bahasa sunnah adalah tradisi yang biasa 

dilakukan atau jalan yang dilalui baik yang terpuji 

maupun yang tercela. As-Sunnah adalah sesuatu yang 

dinukilkan kepada Nabi Muhammad Saw beberapa 

perkataan, perbuatan, taqrir atau ketetapannya dan yang 

lain itu. Amalan yang dikerjakan Rasul dalam proses 

perubahan sikap sehari-hari menjadi sumber pendidikan 

Islam, karena Allah telah menjadikannya teladan bagi 

umatnya. Sunnah juga berisi aqidah dan syari‟ah. 

Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan 

hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina 

umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang 

bertaqwa, sehingga Rasul menjadi guru dan pendidik 

utama. 

Orang yang mengkaji kepribadian sosial, akan 

menemukan bahwa beliau pendidik yang agung, dengan 

metode pendidikan yang luar biasa, bahkan para pakar 

pendidikan Islam menyebutkan dan memberikan 

predikat “The people Muhammad was the first citizen of 

this nations, its teacher on its guide”. Kini tidak 

diragukan lagi bahwa yang menyamai al-Qur‟an ialah 

al-Hadits pedoman untuk diamalkan dan ditaati sejajar 

                                                           
13Jasmani, Pendidikan Islam Egaliter: Membangun Pendidikan Feminin 

Atas Superioritas Maskulinitas, (Yogyakarta: Absolute Media, 2011), 145. 
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dengan al-Qur‟an. As-Sunnah dapat dijadikan sebagai 

dasar pendidikan Islam karena: 

1) Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk 

mentaati Rasulullah dan wajib berpegang teguh 

atau menerima yang akan datang dari Rasulullah. 

2) Pribadi Rasulullah dan segala aktvitasnya 

merupakan tauladan bagi umat Islam. 

Dari sinilah dapat dilihat bagaimana posisi hadis 

Nabi Muhammad sebagai sumber atau dasar pendidikan 

Islam yang utama setelah al-Quran. Eksistensinya 

merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang 

berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-

pesan Ilahiah yang tidak terdapat dalam al-Quran atau 

yang terdapat di dalamnya tetapi masih memerlukan 

penjelasan lebih lanjut secara terperinci. Oleh sebab itu, 

untuk memperkuat kedudukan hadis sebagai sumber 

inspirasi pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat dilihat 

dari firman Allah yang menerangkan hal tersebut, 

sebagai berikut  

                      

        :(08... )سورة النسء 

“Barang siapa menaati Rasul (Muhammad) 

maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan 

barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka 

(ketahuilah) kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk 

menjadi pemelihara mereka.” (Q.S. An-Nisa [4]: 80)  

 

Dalam tataran pendidikan Islam, acuan dapat dilihat 

dari dua bentuk. Pertama, sebagai acuan syara‟ yang 

meliputi cara Nabi memainkan perannya sebagai 

pendidik dan evaluator yang profesional, adil, dan tetap 
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menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Proses 

pendidikan Islam yang ditunjukkan beliau merupakan 

bentuk pelaksanaan pendidikan yang fleksibel dan 

universal sesuai dengan potensi yang dimiliki pesserta 

didik, kebiasaan (adat-istiadat) masyarakat, serta kondisi 

alam di mana proses pendidikan tersebut berlangsung 

dengan dibalut oleh pilar-pilar akidah Islamiyah. 

Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam yang 

dilakukan Nabi Muhammad dapat dibagi menjadi dua 

bentuk. 

1) Pola pendidikan saat beliau di Mekah. Pada masa 

ini beliau memanfaatkan potensi akal  masyarakat 

Mekah yang terkenal cerdas dengan cara mengajari 

mereka membaca, memperhatikan, dan memikirkan 

kekuasaan Allah baik yang ada di alam semesta 

maupun di dalam diri. Secara konkret, pemetaan 

pendidikan pada periode ini dapat dibagi menjadi 

empat aspek utama, yaitu pendidikan akhlak, budi 

pekerti, pendidikan jasmani, dan menjaga 

kebersihan. 

2) Pola pendidikan saat beliau di Madinah yang secara 

geografis merupakan daerah agraris. Pola 

pendidikan yanng diterapkan beliau lebih 

berorientasi pada pemantapan nilai-nilai 

persaudaraan. Dengan ini, pendidikan Islam dapat 

dijadikan sebagai peranti yang tangguh dan adaptif 

dalam mengantarkan peserta didiknya membangun 

peradaban yang bernuansa Islam. 

Bahkan dalam konteks pendidikan pula, hadis atau 

sunnah memiliki dua fungsi. Pertama, menjelaskan 

metode pendidikan Islam yang bersumber dari al-Quran 

secara konkret dan penjelasan lain yang belum 

dijelaskan di dalam kitab suci tersebut. Kedua, 

menjelaskan metode pendidikan yang telah dilakukan 
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Rasulullah dalam kehidupan kesehariannya dan cara 

beliau menanamkan keimanan. 

Pada kerangka ini, Nabi Muhammad pernah juga 

mengatakan bahwa beliau adalah juru didik. Beliau 

menjunjung tinggi dunia pendidikan dan pengajaran, 

sekaligus memotivasi umatnya agar berkiprah di bidang 

tersebut. Di samping itu, beliau memerintahkan orang-

orang kafir yang tertawan akibat perang badar untuk 

mengajar 10 orang Islam sebagai syarat kebebasan 

mereka. Sikap beliau itu merupakan fakta bahwa Islam 

sangat mementingkan pendidikan dan pengajaran.
14

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. 

Karena itu tujuan pendidikan Islam, yaitu sasaran yang akan 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang 

melaksanakan pendidikan Islam. 

Adapun tujuan dalam pendidikan Islam dapat 

dikategorikan dalam beberapa aspek yaitu: 

a. Tujuan umum 

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan 

semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau 

dengan cara yang lainnya. Tujuan ini meliputi seluruh 

aspek kemanusiaan, seperti sikap, tingkah laku, 

penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum 

pendidikan Islam harus sejajar dengan pandangan Islam 

pada manusia yaitu makhluk Allah yang mulia yang 

dengan akalnya perasaannya, ilmunya, kebudayaannya, 

pantas menjadi khalifah di bumi. 

b. Tujuan Akhir 

                                                           
14Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 

22. 
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Pendidikan Islam berlangsung seumur hidup 

manusia. Maka itu tujuan akhirnya terdapat pada waktu 

berakhirnya kehidupan di dunia ini. 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 memengaruhinya. 

Karena itulah pendidikan Islam berlaku selama hidup 

untuk menumbuhkan, memupuk, memelihara, dan 

mempertahankan tujuan pendidikan yang telah 

tercapai.
15

 Tujuan akhir pendidikan Islam dapat 

dipahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala: 

                    

    ( ... :102سورة ال عمران) 

“Wahai orang-orang yang beriman! 

Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 

kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam 

keadaan muslim.” (Q.S. Ali Imran [3]: 102) 

 

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 dapat dianggap sebagai 

tujuan sementara dengan sifat yang agak berbeda. 

d. Tujuan Operasional 

                                                           
15Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam,  (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 94. 
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Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan 

dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. 

Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang 

sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai 

tujuan tertentu, disebut tujuan operasional. Dalam 

pendidikan formal, tujuan operasional ini disebut juga 

tujuan instruksional umum dan tujuan intruksional 

khusus. Tujuan instruksional ini merupakan tujuan 

pengajaran yang direncankan dalam unit kegiatan 

pengajaran. 

Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari 

anak didik mengenai kemampuan dan keterampilan 

tertentunya. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan daripada 

sifat penghayatan dan kepribadian. Anak didik mampu 

terampil berbuat baik, baik ucapan maupun perbuatan 

lainnya. 

Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 

pendidikan Islam mempunyai tujuan yang luas dan dalam, 

seluas dan sedalam kebutuhan hidup manusia sebagai 

makhluk individu dan sebagai makhluk sosial yang 

menghamba kepada khaliknya dengan dijiwai oleh nilai-nilai 

ajaran agamanya. Oleh karena itu pendidikan Islam bertujuan 

untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat 

melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, 

perasaan, dan indra. Pendidikan Islam  harus melayani 

pertumbuhan manusia dalam semua aspek, baik aspek 

spiritual, intelektual, imajinasi, jasmani, ilmiah, maupun 

bahasanya. Dan pendidikan Islam mendorong aspek tersebut 

ke arah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup. 

 

B. Pendidikan di Indonesia 

1. Pengertian Pendidikan Nasional 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
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peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengedalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Berkaitan dengan hal tersebut lahirlah pendidikan nasional 

di Indonesia. 

Pendidikan di suatu negara adalah realisasi kebijakan 

negara yang bersangkutan untuk meningkatkan masyarakat 

sebagai keseluruhan ke taraf kesejahteraan yang dicita-

citakan negara berhaluan atau berideologi demokrasi, maka 

pendidikan bukanlah suatu yang diberikan, melainkan state 

of mind dari warga masyarakat. Lebih tepatnya bahwa 

pendidikan itu tidak hanya sebatas ide, akan tetapi suatu 

yang ideal. Pendidikan hanya akan berjalan dengan baik jika 

pendidikan dapat berperan secara proporsif, kontekstual dan 

komprehensif. 

Sementara pendidikan dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 

2003 pasa1 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

perubahan zaman. 

Pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan dan 

tidak lepas dari tuntutan-tuntutan hidup bersama masyarakat 

yang berbudaya. Budaya di sini harus dipahami adalah 

budaya “common culture”, yaitu suatu budaya yang mampu 

memadukan ilmu-ilmu humaniora dengan ilmu-ilmu 

pengetahuan alam dan teknologi. Hanya kebudayaan yang 
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berimbang yang mampu memberikan pedoman bagi manusia 

modern untuk mengambil keputusan-keputusan yang 

berwawasan, untuk mengambil informed 984± decision, 

dalam menghadapi persoalan dan dilema dalam kehidupan 

sehari-hari. Rumusan kebudayaan ini jelas menekankan pada 

proses yang ditujukan pada masa depan. Tetapi proses ini 

adalah proses yang direncanakan, bukan dialami sebagai 

proses buta. 

Corak pendidikan nasional merupakan identitas di 

tengah-tengah pendidikan internasional. Pendidikan dalam 

proses dalam mencapai tujuannya perlu dikelola dalam 

sistem terpadu dan serasi baik antar sektor pendidikan dan 

sektor pembangunan. Dengan begitu diharapkan pendidikan 

mengambil peranan dalam pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya sebagai pribadi yang bereksistensi dan 

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kata 

lain manusia Indonesia itu adalah manusia yang dapat didik 

dan dapat mendidik serta dapat mengatur dan menyusun 

masyarakatya.
16

 

Pendidikan dalam pandangan Driyarkara adalah 

membentuk manusia muda, sehingga dia merupakan 

keseluruhan yang utuh yang terintegrasi (dalam arti 

psikologis). Dan ini harus dijalankan dalam keadaan yang 

berupa integrasi (dalam arti sosial dan psikologis). Keadaan 

yang berupa disintegrasi bukanlah tempat yang sewajarnya 

untuk pendidikan. Tempat manusia adalah kesatuan yang 

erat. Dalam keadaan disintegrasi dengan manusia hampir 

cenderung untuk menjadi desintegrasi juga. Perubahan dalm 

bentuk integrasi membawa perubahan dalam situasi 

pendidikan. Penyadaran, pencerahan, pemberdayaan dan 

perubahan perilaku merupakan aspek-aspek yang banyak 

dibahas dalam pendidikan. Oleh karena itu pendidikan 

adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam 

situasi yang bertujuan memberdayakan diri. 

                                                           
16Hasibuan, Filsafat Pendidikan Islam, 72. 
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Tujuan pendidikan nasional diantaranya usaha 

peningkatan taraf kemanusiaan untuk menjadi lebih tinggi, 

yang sejalan dengan demokratisasi, yang berarti peningkatan 

kuantitas (jumlah) dan kualitas (mutu) bagi peserta didik 

untuk meningkat dari strata sosial yang satu ke yang lain 

yang lebih tinggi. Lebih tepatnya dalah berupaya 

memaksimalkan kualitas peserta didik dan lebih baik dari 

sebelumnya. Dengan melihat suatu tujuan maka akan 

mengantarkan pada pengertian tentang sesuatu tersebut. 

Pengertian akan sesuatu tidak bisa lepas dari tujuan dari 

sesuatu tersebut. 

Pendidikan dalam arti sederhana adalah sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya dengan nilai-nilai 

di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selain itu pendidikan 

juga diartikan sebagai usaha sekelompok atau seseorang 

untuk mendewasakan orang dengan harapan mencapai 

tingkat hidup yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan 

pandangan Imam Barnadib bahwa manusia selalu berusaha 

agar kehidupannya menjadi semakin meningkat, semakin 

meninggi dalam arti kesejahteraan dan kebahagiaan. 

Manusia mempunyai cita-cita untuk menjadi makhluk yang 

bersusila, berkepribadian, terpuji. 

Penganut pendidikan dalam arti luas menolak pendidikan 

dalam arti sempit, mereka berusaha mengenang kembali 

pendidikan sebagai proses alamiah sekaligus bagian dari 

kehidupan yang tidak membutuhkan rekayasa. Oleh karena 

itu pendidikan dalam arti luas melahirkan pendidikan 

seumur hidup dengan artian pendidikan adalah bagian dari 

hidup. Pendidikan adalah sesuatu dalam kehidupan yang 

mempengaruhi pembentukan berpikir dan bertindak 

individu. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir oleh 

siapapun. Dengan kata lain pendidikan tidak mengenal akhir 

sebab kualitas kehidupan manusia terus meningkat. 

Rahman Natawidjaja menyebutkan lebih lanjut lagi 

sebagaimana keputusan Dikti tahun 1996 bahwa pendidikan 
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adalah semua warga negara atas dasar kompetensi dan 

kekuatan yang dimilikinyadengan memperhatikan asas 

pemerataan dan keadilan secara sosial, ekonomis dan 

geografis. Selain itu, pendiidikan berlangsung sepanjang 

hayat dalam setiap unit kehidupan dan diberikan dalam 

berbagai jalur, jenis, jenjang dan satuan pendidikan. 

Pendidikan dikembangkan dan dikelola dalam suasana 

pedagogis-akademik oleh organisasi kelembagaan yang 

sehat, otonom, akuntabel, dengan memanfaatkan evaluasi-

diri sebagai alat manajemen berlandaskan mutu nasional dan 

internasional sebagai acuan penjaminan mutu internal dan 

eksternal. 

Pendidikan nasional menurut UU Nomor 20,tahun 2003 

adalah upaya mengembangkan kualitas pribadi manusia dan 

membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai 

agama, filsafat, psikologi, sosial budaya, dan ipteks yang 

bermuara pada pembentukan pribadi manusia bermoral dan 

berakhlak mulia serta berbudi luhur. Pendidikan diartikan 

juga sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang memiliki idealisme nasional dan keunggulan 

profesional, serta kompetensi yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan bangsa dan negara. Pendidikan dalam undang-

undang sistem pendidikan adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan latihan bagi peranannya pada masa yang 

akan datang.
17

 

Pendidikan nasional pada hakikatnya adalah untuk 

menciptakan manusia Indonesia yang lebih baik dari tahun 

ke tahun dari generasi ke generasi selanjutnya. Meskipun 

tujuannya adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang 

lebih sejahtera, akan tetapi pendidikan nasional jika merujuk 

pada data-data di atas setidaknya pemerintah masih 

menempatkan individu pada level tertinggi di atas 

masyarakat atau paling tidak pada tingkatan yang sama 

                                                           
17Ibid., 75. 
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dengan masyarakat. Pendidikan juga harus berakarkan 

budaya bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

2. Dasar-dasar Pendidikan Nasional 

Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah sesuatu yang 

menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau 

lainnya, seperti pada rumah atau gedung, maka pondasilah 

yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan 

pendidikan, dasar yang dimaksud adalah dasar 

pelaksanaanya, yang mempunyai perenan penting untuk 

dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di 

sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.
18

 Adapun 

dasar pendidikan nasional di negara Indonesia secara yuridis 

formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 

yang berbunyi: “Pendidikan dan pengajaran 

berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, 

Undang-Undang Dasar RI dan kebudayaan bangsa 

Indonesia.” 

b. Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II 

Pasal 2 yang berbunyi: “Dasar pendidikan adalah 

falsafah negara Pancasila.” 

c. Dalam GBHN Tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983 

dan GBHN 1988 Bab IV bagian pendidikan berbunyi: 

“Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila.”  

d. TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dalam 

Bab IV bagian pendidikan yang berbunyi: “Pendidikan 

Nasional (yang berakar pada kebudayaan bangsa 

Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.” 

                                                           
18Syafril dan Zelhedri Zen, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Depok: 

Kencana, 2017), 198. 
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e. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 

f. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Pemaparan di atas sekiranya sudah jelas bahwa dasar 

pendidikan nasional adalah Pancasila, sebab pancasila 

adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian 

Pancasila senantiasa menjadi kepribadian bangsa, bahkan 

lebih dari itu, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia . 

Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar pendidikan di 

Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

sesuai dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. 

3. Tujuan Pendidikan Nasional 

Tujuan pendidikan nasional Republik Indonesia dalam 

undang-undang no. 4 tahun 1950 dan no. 12 tahun 1954 

pasal 3 bab II berbunyi: “Tujuan pendidikan dan pengajaran 

ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang 

kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Dengan kata lain 

tujuan pendidikan Indonesia adalah mendidik manusia 

Indonesia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, 

masyarakat. Sebagai individu, peserta didik harus 

dikembangkan menjadi manusia yang susila, dan sebagai 

makhluk sosial seseorang harus menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan 

masyarakat dan tanah air. 

Undang-undang nomor 2 tahun 1989 pasal 1ayat 2 

meneyebutkan bahwa: pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, 

maka pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan 

kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada 

sebelumnya, yang merupakan warisan bangsa secara turun 
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temurun. Dengan demikian, pendidikan nasional adalah 

pengembangan secara terpadu sistem pendidikan yang 

bersifat dualistis yang ada sebelumnya, yang menjadi satu 

sistem pendidikan. Sementara undang-undang nomor 2 

tahun 1989 pasal 2 disebutkan bahwa: pendidikan nasional 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan begitu setiap 

satuan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai dan 

masuk dalam kesatuan sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan nasional diharapkan mampu menghasilkan 

manusia yang demokratis-religius yang berjiwa mandiri, 

bermartabat, menjunjung tinggi harkat kemanusiaan dan 

menekankan keunggulan sehingga tercapai kemajuan dan 

kemakmuran. Dengan kata lain, peran keluarga, masyarakat, 

organisasi dan lembaga pendidikan dibutuhkan bersama-

sama untuk melakukan inovasi pendidikan menuju sistem 

pendidikan yang unggul. 

Imam Barnadib mengemukakan bahwa pada tahun 50-an 

bahwa tujuan pendidikan nasional dimuati dengan bentuk 

manusia susila, cakap, demokratis dan bertanggung jawab. 

Artinya bahwa tujuan pendidikan dahulu adalah 

mengutamakan manusia Indonsia yang bersusila dan 

menempatkan nilai yang lain di belakang nilai kesusilaan. 

Lain halnya dengan tujuan pendidikan sekarang lebih 

mengedepankan kecerdasan bangsa ketimbang susila. Dan 

itu terlihat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional 

yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa.
19

 

Tujuan pendidikan nasional sekarang lebih 

mendahulukan kecerdasan ketimbang kesusilaan, hal ini 

menunjukkan bahwa kehidupan yang cerdas ciri utama 

masyarakat yang diidam-idamkan. Perlu dipahami bahwa 

rumusan terbaru masih mengisyaratkan perlunya akan 

                                                           
19Hasibuan, Filsafat Pendidikan Islam, 84.  
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aspek-aspek tingkah laku manusia yang selalu dilingkupi 

oleh nilai-nilai atau norma-norma yang memadai. 

Pendidikan merupakan salah satu cara yang paling efektif 

dalam mentransfer nilai-nilai budaya. Oleh karena itu tujuan 

pendidikan salah satunya mentransferkan nilai-nilai budaya 

suatu bangsa dari generasi ke generasi. Jika dilihat dari sudut 

pandang individu, pendidikan merupakan usaha sadar untuk 

membimbing dan menghubungkan potensi individu. Lain 

halnya jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, bahwa 

pendidikan merupakan usaha pewarisan nilai-nilai budaya 

dari generasi ke generasi, agar nilai-nilai budaya suatu 

bangsa tetap terjaga dan terpelihara. Senada dengan 

pendapat di atas Kartini Kartono menjelaskan bahwa 

pendidikan agama saling erat melibatkan dalam proses 

pendidikan, dalam proses pendidikan pada umumnya banyak 

disertai ajaran-ajaran agama. Di samping itu ajaran agama 

juga diberikan di tengah keluarga lewat guru-guru agama 

yang khusus didatangkan untuk tujuan ini. 

Jalaluddin dan Abdullah Idi lebih lanjut lagi 

menyebutkan bahwa pendidikan dalam pandangan Hasan 

Langgulung mencakup dua kepentingan utama, yaitu 

pengembangan potensi individu dan pewarisan nilai-nilai 

budaya. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat satu 

sama lain, sebab kedua hal tersebut berkaitan dengan 

pandangan hidup masyarakat atau bangsa. Artinya bahwa 

sistem pendidikan bagaimanapun sederhananya mengandung 

karakteristik jati diri atau pandangan hidup masyarakat atau 

bangsa yang membuatnya. 

Soeditarjo dalam bukunya Memantapkan Sistem 

Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa konsep tujuan, 

materi dan proses merupakan tiga hal yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Materi dipilih berdasarkan tujuan, 

sementara proses adalah cara yang ditempuh agar materi 

yang dipilih bermakna bagi tercapainya tujuan pendidikan 

tersebut. Lebih lanjut Soedijarto mengatakan bahwa tujuan 
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pendidikan nasional merujuk pada UU No. 2 pasal 3, tahun 

1989 adalah mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia 

Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. 

Dengan kata lain pendidikan nasional dikatakan berhasil jika 

meliputi: a). Perkembangan kemampuan manusia Indonesia, 

b). Peningkatan mutu kehidupan dan martabat manusia 

Indonesia, c). Perwujudan tujuan nasional. 

Soeditarjo menyebutkan UU No. 2, pasal 4, tahun 1989 

selain menegaskan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia juga memberikan 

gambaran tentang karakteristik manusia Indonesia yang utuh 

yang meliputi: a). Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, b). Budi pekerti luhur, c). Memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, d). Sehat jasmani dan rohani, 

e). Berkepribadian mandiri dan f). Memiliki rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Jirzanah sebagaimana pendapat Sastraprtedja 

memberikan tiga timbangan nilai yang harus diperhatikan 

dalam merumuskan tujuan pendidikan, a). Tujuan 

pendidikan perlu memperhatikan implikasi nilai etik dalam 

setiap proses perubahan yang terjadi, b). Tujuan pendidikan 

perlu diarahkan untuk membantu berkembangnya nilai-nilai 

dalam diri seseorang, c). Tujuan pendidikan perlu diarahkan 

untuk membantu anak didik dapat mengambil sikap dan 

keputusan dalam merencanakan kehidupan secara berarti. 

Imam Barnadib membedakan tujuan pendidikan menjadi 

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah 

rumusan untuk mencapai kedewasaan dalam arti susila; 

pengkhususan tujuan umum adalah penjabaran tujuan umum 

ini menjadi lebih khusus dengan mengingat antara lain: 

bakat peserta didik, jenis kelamin, kepribadian dan 

keyakinan pendidik. Tujuan insidental dan sementara adalah 

tujuan proses pendidikan yang terikat oleh waktu. Tujuan 

insidental adalah yang akan dicapai dalam waktu tertentu, 
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tujuan sementara berupa tujuan antara yang merangkai 

tujuan berikutnya. Lebih jelasnya bahwa pencapaian tujuan 

pendidikan pada dasarnya menuntut ketepatan perumusan 

dan pelaksanaan dari proses pendidikan. Sama halnya 

dengan Robert F. Meger mengatakan bahwa salah satu 

tujuan pendidikan mempersiapkan para siswa untuk 

menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang telah 

dipelajari. 

4. Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia 

     Singkatnya, pendidikan dipahami sebagai kegiatan yang 

mengembangkan potensi peserta didik ke arah yang lebih 

baik. Melalui penyelenggaraan pendidikan diharapkan sikap 

dan perilaku peserta didik akan berubah sesuai dengan 

pelatihan dan pengajaran yang diberikan, siswa akan 

menjadi lebih dewasa, dan aktif dalam segala aspek. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa hasil pokok dari pendidikan adalah perubahan sikap 

dan perilaku lebih baik dari sebelumnya, sehingga dapat 

dibandingkan dengan kualitas pendidikan yang lebih baik 

mendorong siswa untuk memiliki sikap dan perilaku yang 

lebih baik. Sebaliknya, semakin rendah kualitas pendidikan 

maka sikap dan perilaku siswa tidak akan membaik, bahkan 

mereka bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya. 

Pencapaian tujuan pendidikan untuk memperbaiki perilaku 

serta sikap peserta didik sangat dipengaruhi oleh metode 

pengajaran yang digunakan. Jika metode pengajaran yang 

digunakan mengacu pada nilai-nilai yang positif, maka 

kesempatan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan melalui 

proses yang berkualitas akan menjadi lebih besar. Jika 

metode yang digunakan dalam pengajaran kurang 

memperhatikan nilai-nilai dan tata cara yang positif, maka 

proses dan tujuan pendidikan akan menjadi semakin sulit 

untuk tercapai. Berkaitan dengan hal ini, maka Pendidikan 

Islam memiliki acuan dasar yang menjamin pelaksanaan 
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pendidikan menggunakan metode-metode pengajaran yang 

berkualitas berdasarkan nilai-nilai Islami.
20

  

     Istilah pengembangan pendidikan Islam menurut 

Muhaimin dapat  bermakna sempit dan luas. Secara sempit, 

pengembangan berarti bagaimana menjadikan pendidikan 

Islam yang lebih besar, merata dan meluas pengaruhnya 

dalam konteks pendidikan pada umumnya. Secara luas, 

bagaimana menjadikan pendidikan Islam lebih baik, 

bermutu, dan lebih maju sejalan dengan ide-ide dasar atau 

nilai-nilai Islam itu sendiri yang seharusnya selalu berada di 

depan dalam merespons dan mengantisipasi berbagai 

tantangan pendidikan.
21

 Seiring berjalannya waktu, 

perkembangan pendidikan Islam menjadi topik yang hangat 

diperbincangkan oleh kalangan akademisi dan tokoh-tokoh 

pendidikan. Dalam hal ini, tidak hanya Muhaimin yang 

membicarakan mengenai Pengembangan pendidikan Islam, 

akan tetapi juga ada Ahmad Tafsir, Azyumardi Azra, M. 

Thobroni, dan sebagainya. Dalam mengembangkan kualitas 

dari pendidikan Islam bukan hanya dari sistemnya, tetapi 

juga komponen-komponen di dalamnya. 

     Pendidikan Islam adalah sebuah proses dalam 

membimbing peserta didik dengan tujuan untuk menjaga 

perkembangan jiwa dan raga peserta didik agar tetap sesuai 

dengan nilai-nilai yang dianut dalam Islam.
22

 Pendidikan 

Islam memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu menekankan 

pada aspek ibadah kepada Allah Swt, menekankan pada 

prasangka positif terkait potensi yang ada dalam diri setiap 

manusia, dan menekankan pada aspek tanggung jawab 

terhadap Allah Swt dalam setiap pengamalan ilmu yang 

                                                           
20Anirah dan Hasnah, “Pendidikan Islam dan Etika Pergaulan Usia Remaja 

(Studi Pada Peserta Didik Man 2 Model Palu)”, Jurnal Penelitian Istiqra 1, no. 1 

(2013). 
21Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, 

(Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 1 
22Nanat Fatah Natsir, “Peningkatan Kualitas Guru Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam”, Educationist 1, no. 1 (2007). 
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diperoleh dari kegiatan belajar. Praktik pengajaran 

pendidikan Islam diintegrasikan dalam sistem pendidikan 

nasional melalui tiga hal, yaitu: 

a.  Melalui penetapan lembaga Pendidikan Islam secara 

eksplisit. 

b. Melalui Penetapan Pendidikan Islam sebagai salah satu 

mata pelajaran wajib. 

c.  Melalui penerapan nilai-nilai Islami dalam praktik 

pengajaran dalam sistem pendidikan nasional. 

     Meskipun demikian, berdasarkan realita yang ada, yaitu 

terkait adanya kemunduran akhlak pada generasi muda, 

maka diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan Islam di Indonesia demi dapat mencapai hasil 

pendidikan yang lebih baik, yang utamanya terwujud dalam 

perbaikan sikap dan perilaku generasi muda yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. Upaya buat bisa meningkatkan 

mutu pendidikan Islam perlu didahului dengan uraian atas 

permasalahan-permasalahan yang jelas ditemui dalam 

penerapan pengajaran pendidikan Islam. Permasalahan 

terbesar pada pendidikan Islam adalah pada 

ketertinggalannya dibandingkan dengan pendidikan modern 

artinya, pendidikan Islam masih belum mampu berkembang 

secara serasi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, 

yang menyebabkan pendidikan Islam masih berfokus pada 

sektor pendukung saja, yaitu hanya sebagai pembelajaran 

pada aspek rohaniah. Adapun dua faktor yang berperan besar 

dalam memunculkan permasalahan pada pendidikan Islam, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

terdiri dari masalah hubungan orientasi pendidikan Islam, 

masalah kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan, 

profesionalisme dan kualitas Sumber daya manusia, dan 

masalah biaya pendidikan. Faktor eksternal terdiri dari 

masalah perbedaan, masalah keumuman ilmu, rendahnya 

semangat untuk melakukan penelitian pengembangan, 
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sistem pembelajaran memorisasi, dan orientasi pada 

sertifikat/ijazah.
23

 

     Pendidikan Islam masih belum mampu mencapai 

keberhasilan yang diharapkan, yang terlihat dari adanya 

penurunan akhlak pada generasi muda sebagai akibat 

penerapan pendidikan Islam yang belum menyeluruh. Dalam 

hal ini, pendidikan Islam masih diterapkan secara 

berhubungan, misalnya hanya di lingkup sekolah atau di 

lingkup keluarga saja. Permasalahan yang mengemukakan 

terkait rendahnya kualitas pendidikan Islam adalah pada 

aspek kurangnya manajemen mutu Pendidikan Islam, yang 

mencakup mutu lembaga pendidikan, mutu proses 

pembelajaran, mutu sarana pendidikan, mutu tenaga 

pendidik, kondisi keuangan dan hubungan dengan 

masyarakat. Pendidikan Islam yang berkualitas dapat 

dihasilkan jika manajemen mutu telah dapat dilaksanakan 

secara menyeluruh terhadap seluruh cakupan tersebut. Hal 

penting yang perlu untuk diperhatikan dalam rangka 

meningkatkan kualitas Pendidikan Islam adalah terkait 

dengan pendekatan dan metode yang digunakan dalam 

Pendidikan Islam. Pendekatan dan metode yang digunakan 

dalam proses pendidikan memiliki peran signifikan 

dibandingkan aspek yang lain dalam pendidikan dalam 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Bahkan, 

pemilihan dan penerapan metode serta pendekatan yang 

tepat adalah lebih penting daripada materi yang 

disampaikan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh 

pendidikan Islam adalah pada kemampuan adaptasi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 

Pendidikan Islam masih sibuk mencari identitas diri karena 

adanya dorongan-dorongan perubahan sesuai keadaan yang 

lebih bersifat materialistis dan sekuler. Dengan kata lain, 

pendidikan Islam masih belum menemukan konsep yang 

                                                           
23Mujahid Damopoli, “Problematika Pendidikan Islam dan Upaya-Upaya 

Pemecahannya”, TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 1 (2015). 
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paling tepat untuk diterapkan untuk mengimbangi perubahan 

lingkungan yang terjadi. Adapun upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan pendidikan Islam dapat 

dirumuskan dengan cara mengetahui solusi atas 

permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam praktik 

pendidikan Islam. Bahwa permasalahan yang umum ditemui 

dalam praktik pendidikan Islam antara lain: 

a. Kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ilmu dan 

teknologi yang masih kurang. 

b. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam 

pendidikan Islam yang kurang tepat. 

c. Belum dilaksanakannya manajemen mutu pendidikan 

Islam secara baik. 

d. Kinerja pendidik yang masih belum maksimal. 

e. Praktik pembelajaran dalam pendidikan Islam yang 

masih bersifat latihan mengasah otak saja. 

     Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai 

permasalahan tersebut, sekaligus dapat dijadikan upaya 

untuk pengembangan pendidikan Islam sebagai berikut: 

1. Mengintegrasikan berbagai produk dari perkembangan 

dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke 

dalam sistem pendidikan Islam. 

2. Menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran yang 

sifatnya menyeluruh, yang menggabungkan antara 

pendidikan Islam yang diberikan di sekolah, keluarga, 

dan masyarakat, yang diimbangi dengan cara 

penyampaian yang komunikatif dan keteladanan 

pengamalan nilai-nilai Islam. 

3. Penerapan manajemen mutu pendidikan Islam yang 

mencakup pengelolaan terhadap lembaga pendidikan 

berikut seluruh komponen pendidikan di dalamnya, 

yang meliputi tenaga kependidikan, peserta didik, 
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sarana pendidikan, proses pembelajaran, dan hubungan 

dengan masyarakat. 

4. Peningkatan kesejahteraan pendidik untuk mendorong 

peningkatan etos kerja pendidik, yang pada akhirnya 

akan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

5. Mengarahkan praktik pembelajaran dalam pendidikan 

Islam pada tujuan peningkatan kepahaman, penguasaan, 

dan penerapan nilai-nilai Islam oleh peserta didik. 
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