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ABSTRAK 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh berbagai persoalan yang muncul dalam dunia 

pendidikan akibat terjadinya dekadensinya moral masyarakat yang sebagian besar 

dilakukan generasi muda yang notabennya masih menyandang predikat peserta didik 

masih terikat dalam lembaga pendidikan formal. Ketidak seimbangan antara input 

intelektualitas dan pembentukan karakter menimbulkan sikap dari kalangan masyarakat 

terhadap kemampuan pendidik sebagai agen pendidikan yang bertanggung jawab dalam 

memenuhi kebutuhan peserta didik baik spiritual, intelektual, moral, maupun kebutuhan 

fisik peserta didik dengan mengupayakan perkembangan selusruh potensinya yang 

meliputi potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. 

Sikap ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya mengintegrasikan 

peran orang tua, guru dan masyarakat sebagai pendidik yang masing-masing menempati 

peran vital dalam pembentukan peserta didik yang paripurna dalam hal intelektual, akhlak 

dan ketakwaannya kepada Allah SWT.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pemikiran Hamka tentang pendidik 

dalam pendidikan Islam, 2) Karakteristik pendidik dalam pendidikan Islam menurut 

Hamka, 3) Relevansi pemikiran Hamka tentang pendidik dalam pendidikan Islam. 

Berdasarkan data-data yang terkumpul dalam bentuk deskripsi, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan studi tokoh atau pendekatan sejarah dimana peneliti mengkaji 

pemikiran seorang tokoh baik itu persoalan-persoalan, situasi, atau kondisi yang 

mempengaruhi terhadap pemikirannya. Pendekatan ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana pemikiran seorang tokoh yaitu dengan cara meneliti karya-karyanya dan 

biografinya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pendidik dengan keluarga, 

sekolah dan masyarakat adalah sangat terkait dalam rangka mengembangkan semua 

potensi yang dimiliki anak didik menuju perkembangan yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

iii 
 

ABSTRACT 

 

 This research motivated by various problems that arise in the world of 

education due to the decadence of public morals, which is mostly carried out by the 

younger generation who in fact still bear the predicate of students who are still bound to 

informal educational institutions. The imbalance between intellectual input and character 

formation creates attitudes from the community towards the ability of educators as 

educational agents who are responsible for meeting the needs of students, both spiritual, 

intellectual, moral, and physical needs of students by seeking the development of their 

full potential which includes affective, cognitive potential and psychomotor in accordance 

with the values of Islamic teachings. This attitude shows the low awareness of the 

importance of integrating the roles of parents, teachers, and the community as educators, 

each of which occupies a vital role in the formation of complete students in terms of 

intellectual, moral, and piety to Allah SWT. Based on the research above, this study 

aimed to find out 1) Hamka's thoughts about educators in Islamic education, 2) 

Characteristics of educators in Islamic education, 3) The relevance of Hamka's thoughts 

about educators in Islamic education. 

This research used a character study approach or a historical approach where the 

researcher examines the thoughts of a character, whether it be problems, situations, or 

conditions that affect his thinking. This approach is to find out the extent of a character's 

thinking by examining his works and biographies. 

The results of this study indicated that the relationship between educators and 

families, schools and communities is closely related in order to develop all the potential 

of students towards optimal development. 
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MOTTO 

 

ُ لَُكۡنۖۡ َوإِ  لِِش فَٱۡفَضُحىْا يَۡفَضِح ٱَّللَّ ْا إَِرا قِيَل لَُكۡن حَفَضَُّحىْا فِي ٱۡلَوَجَٰ أَيُّهَب ٱلَِّزيَي َءاَهٌُىَٰٓ
َٰٓ ُ ٱلَِّزيَي  ٱًُشُزواْ َرا قِيَل يََٰ فَٱًُشُزوْا يَۡشفَِع ٱَّللَّ

 ُ ج ٖۚ َوٱَّللَّ   بَِوب حَۡعَولُىَى َخبِيش  َءاَهٌُىْا ِهٌُكۡن َوٱلَِّزيَي أُوحُىْا ٱۡلِعۡلَن َدَسَجَٰ

 

Artinya :“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang di beri pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-Mujadilah : 11)”1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, ―Al-Qur‘an Dan Tafsirnya,‖ Jakarta: Lentera Abadi, 2010. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas pengertian dan menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan 

penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah agar memperoleh makna yang jelas. 

Adapun istilah-istilah dalam penelitian yang berjudul ‖Pemikiran Prof. Dr. H. Abdul 

Malik bin Haji Abdul Karim Amarullah (Buya Hamka) tentang Pendidik dalam 

Pendidikan Islam‖ akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pemikiran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pemikiran adalah  proses, 

perbuatan, cara memikir: probem yang memerlukan pemecahan. Pemikiran juga bisa 

diartikan sebagai cara atau hasil berpikir. Pemikiran menyangkut suatu wujud batiniah 

yang ada dalam diri manusia yang sangat esensial, yang berperan membentuk, 

mempertahankan, atau mengembangkan apa yang ada pada suatu kaum (kelompok 

manusia) seperti kejayaan, keruntuhan, dan keadaan manusia. Hal ini berarti, Pemikiran 

merupakan hasil buah pikir seseorang secara mendalam dan akuntable dalam upaya 

memecahkan suatu permasalahan dengan menawarkan solusi alternatif dan logis terhadap 

suatu keadaan, sehingga ditemukan gambaran atau langkah-langkah yang dapat 

diperhitungkan dalam rangka pemecahan masalah tersebut.
2
 

 

2. HAMKA (Prof. Dr. H. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amarullah) 

Hamka adalah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim 

Amrullah.
3
 Ia adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesiayang amat 

terkenal di alam Nusantara. Ia lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek, Maninjau, 

Sumatera Barat, Indonesia. Dari pasangan Siti Safiyah binti Gelenggar yang bergelar 

Bagindo Nan Batuah
4
 dan Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali 

sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau seorang 

ulama yang pernah mengenyam pendidikan agama di Mekkah. Hamka merupakan salah 

satu pemikir pendidikan yang banyak memberikan tawaran-tawaran konsep pendidikan 

Islam yang benar, yaitu yang sejalur dengan al-Qur‘an dan Hadits.
5
  

 

3. Pendidik 

Dalam UU Sisdiknas No. 20, Tahun 2003, dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

                                                             
2
 https://kbbi.web.id/pemikiran,03-12-2021 

3
 Dian Rahmi Zul, “Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Buya Hamka,” Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim (n.d.): 102–120. 
4 Hamka, Dari Lembah Cita-Cita (jakarta: Gema Insani, 2016). 
5 Harry Mohammad dkk, Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta : Gema Insani Pers, 

2006) h.60 
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pendidikan. Secara bahasa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam bahasa Inggris 

disebut dengan teacher yang artinya pendidik, pengajar.
6
 

Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta 

didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), ataupun psikomotorik (karsa). Pendidik 

dapat juga diartikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan 

kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai 

tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, 

mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di 

bumi serta mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu.
7
  

 

4. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai ‖Segala usaha untuk memelihara dan 

mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju 

terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan normal Islam‖. Atau lebih 

spesifiknya, pendidikan Islam merupakan ‖usaha yang lebih khusus ditekankan untuk 

mengembangkan fitrah keberagamaan (religiusitas) subyek didik agar lebih mampu 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam‖.
8
 Karena pendidikan 

adalah untuk membentuk watak pribadi , Manusia yang telah lahir ke dunia ini supaya 

menjadi seorang yang memiliki manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, juga agar 

peserta didik bisa mengetahui mengenai suatu hal yang berkaitan dengan baik dan buruk.
9
 

 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah  usaha manusia untuk membina  kepribadiannya sesuai dengan 

nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan atau pertolongan  yang diberikan dengan 

sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.
10

  

 

ْا إَِرا قِيَل لَُكۡن  أَيُّهَب ٱلَِّزيَي َءاَهٌُىَٰٓ
َٰٓ ُ لَُكۡنۖۡ َوإَِرا قِيَل ٱًُشُزواْ يََٰ لِِش فَٱۡفَضُحىْا يَۡفَضِح ٱَّللَّ ُ ٱلَِّزيَيَءاَهٌُىْا  حَفَضَُّحىْا فِي ٱۡلَوَجَٰ فَٱًُشُزوْا يَۡشفَِع ٱَّللَّ

ُ بَِوب حَۡعَولُىَى َخبِيش   ج ٖۚ َوٱَّللَّ   ِهٌُكۡن َوٱلَِّزيَي أُوحُىْا ٱۡلِعۡلَن َدَسَجَٰ

 

Artinya :“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang di beri pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-Mujadilah : 11)”11
 

Dengan mengaitkan ayat al-quran di atas, maka sudah dikatakan bahwa allah akan 

menaikan derajat orang berpendidikan yang memiliki ilmu pengetahuan. 

Saat ini jika terjadi dekadensi moral masyarakat, terlebih jika kerusakan tersebut 

dilakukan oleh para generasi muda yang masih menyandang predikat peserta didik atau 

                                                             
6 Samsul Nizar dan Zainal Efendi, Hadis Tarbawi (Jakarta: Kalam Mulia, 2011). 

7 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006), hlm. 87 
8 Ibid, hlm. 28-29 
9 Hamka, Lembaga Hidup (jakarta: Djajamurni, 1962). 
10

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 
11 Departemen Agama RI, ―Al-Qur‘an Dan Tafsirnya,‖ Jakarta: Lentera Abadi, 2010. 
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masih terikat dalam lembaga pendidikan formal, maka hampir semua pihak akan segera 

menoleh pada lembaga pendidikan dan menuduhnya tidak berkompeten dalam mendidik 

anak bangsa. Tuduhan berikutnya terfokus pada guru yang dianggap alpa dan tidak 

profesional dalam menjaga moralitas bangsa melalui pendidikan moral kepada peserta 

didik tersebut. Para guru tiba-tiba menjadi sorotan saat musibah kebobrokan moral, 

ketertinggalan atas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban. Pribadi 

guru kemudian dikupas tuntas dan dipertanyakan secara kritis, mulai dari penguasaannya 

terhadap ilmu, metodologi, komunikasi, hingga moralitasnya. 

Pandangan dan sikap skeptis yang langsung diarahkan pada guru dan mengadilinya 

sedemikian rupa pada saat terjadi kebobrokan moral dan ketertinggalan teknologi anak 

bangsa sebenarnya merupakan sikap yang kurang dewasa. Mendidik pada dasarnya 

adalah tugas orang tua dengan melibatkan sekolah dan masyarakat. Tugas mendidik anak 

manusia pada dasarnya ada pada orang tuanya, namun karena beberapa keterbatasan yang 

dimiliki orang tua, maka tugas ini kemudian diamanatkan kepada pendidik di sekolah 

(madrasah), masjid, musholla, dan lembaga pendidikan lainnya. Sekolah dan masyarakat 

memiliki kewajiban untuk mendukung pendidikan setiap generasi karena setiap generasi 

baru yang lahir akan menjadi bagian dari masyarakat yang diharapkan mampu 

mengemban tanggung jawab dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan umat 

manusia, merekayasa masa depan masyarakat agar lebih baik dan melestarikan nilai-nilai 

dan warisan-warisan sosial kultural. 

Di dalam dunia pendidikan, pihak yang melakukan tugas-tugas mendidik dikenal 

dengan dua predikat yakni pendidik dan guru. Pendidik (murabbi) adalah orang yang 

berperan mendidik subyek didik atau melakukan tugas pendidikan (tarbiyah). Sedangkan 

guru adalah orang yang melakukan tugas mengajar (ta‘lim). Pendidikan mengandung 

makna pembinaan kepribadian, memimpin, dan memelihara, sedangkan pengajaran 

bermakna sekedar memberi tahu atau memberi pengetahuan kepada peserta didik yang 

dalam prosesnya dilakukan atau didampingi oleh guru dan pendidik. Selain itu, 

pendidikan memiliki kedalaman etik dan ruhani yang lebih dibandingkan dengan 

pengajaran atau pembelajaran yang dimungkinkan peserta didik belajar secara mandiri 

tanpa diharuskan hadirnya guru yang mendampinginya.
12

 

Pada dasarnya, pendidik merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

menempati posisi yang sangat urgen dalam mencapai tujuan dan cita-cita pendidikan. 

Dalam hal ini, pendidik bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peserta didik baik 

spiritual, intelektual, moral, estetika, maupun kebutuhan fisik peserta didik dengan 

mengupayakan perkembangan seluruh potensinya yang meliputi potensi afektif, kognitif, 

dan psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini dilakukan agar peserta 

didik mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik sebagai khalifah fi al-ardh 

maupun „abd Allah sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pendidik dalam konteks 

ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah tetapi semua orang 

yang terlibat dalam proses pendidikan anak mulai sejak alam kandungan hingga dewasa, 

                                                             
12

 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, 

dan Masyarakat, (Yogyakarta: LkiS, 2009), hlm. 36. 
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bahkan sampai meninggal dunia (sepanjang hayat).
13

 Tujuan dari pendidikan Islam adalah 

untuk membentuk pribadi muslim yang bertaqwa. Maka dari itu lah dibutuhkannya 

pendidikan Islam bagi kehidupan manusia.
14

 

Namun pada kenyataannya, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

mengintegrasikan peran pendidik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat masih sangat 

minim. Sejauh ini, lembaga pendidikan formal atau sekolah masih dianggap sebagai satu-

satunya pihak yang bertanggung jawabatas terbentuknya peserta didik yang paripurna 

dalam hal intelektual, akhlak dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Lembaga pendidikan 

yang pada dasarnya merupakan wakil dan pembantu orang tua dalam mendidik anak, 

justru menempati posisi yang terlalu vital sehingga mereduksi peran penting orang tua 

dan masyarakat yang sebenarnya memberikan pengaruh lebih besar dibanding pendidik 

sekolah. 

Pemandangan ini menuntun kita untuk kembali mengkaji tokoh-tokoh pendidikan 

yang memiliki kecenderungan pemikiran mengenai hakikat pendidik dalam pendidikan 

Islam sebagai solusi alternatif untuk menumbuhkan pemahaman tentang tiga macam 

lembaga pendidikan (rumah, sekolah, dan lingkungan sosial) dimana sosok ‖pendidik‖ 

ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan Islam, yaitu orang tua, guru, dan 

masyarakat sebagai lingkungan sosial. Salah satu pemikir pendidikan yang bergelut 

dalam bidang tersebut adalah Prof. Dr. H. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah, 

yang selanjutnya disebut HAMKA.
 15 

Seorang cendekiawan sekaligus ulama yang lahir di 

Maninjau Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari 1908.
16

 

Dalam salah satu pandangan Hamka mengenai pendidikan Islam, ia berpendapat 

bahwa pendidikan di sekolah tak bisa lepas dari pendidikan di rumah. Karenanya, 

menurut ketua umum MUI pertama dan Imam besar Masjid Al-Azhar Jakarta ini, 

komunikasi antara sekolah dengan rumah dan masyarakat sangatlah penting.
17

 Pemikiran 

tersebut Hamka landaskan pada kenyataan bahwa orang tua memiliki peranan yang 

sangat penting dalam membentuk dan mewarnai pola kepribadian seorang anak.  

Potensi atau fitrah yang dimiliki manusia, pada hakekatnya merupakan kemampuan 

dasar manusia yang meliputi kemampuan mempertahankan kelestarian kehidupannya, 

kemampuan rasional, maupun kemampuan spiritual. Hanya saja, kemampuan tersebut 

masih bersifat embrio. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan 

memperkaya potensi tersebut secara aktif. Upaya yang efektif untuk maksud tersebut 

adalah melalui proses pendidikan yang di dalamnya diperlukan peran aktif oleh para 

pendidik.
18

  

ًَْضبى    األُمُّ ِهَي الوْذَسَصتُ األُْولَى فِي َحيَبِة ُكلِّ إِ

 

                                                             
13 Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), hlm. 41-

42 
14 Hamka, Tasawuf Modern (jakarta: Republika, 2016). 
15

 Zul, “Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Buya Hamka.” 
16 Hamka, Falsafah Hidup (jakarta: Republika, 2015). 
17

 Herry Mohammad, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema 

Islami, 2006), hlm. 64 
18

 Samsul Nizar, Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Quantum Teaching, 2005), hlm. 154-155 
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Artinya: Ibu adalah madrasah (Sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau 

persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok 

pangkalnya. Dengan mengaitkan Hadist di atas, Hamka berpendapat betapa Hadits 

tersebut memberikan isyarat bahwa proses pembentukan kepribadian pada diri anak ialah 

lingkungan dimana ia berada. Adapun lingkungan pertama yang mempengaruhi proses 

tersebut adalah lingkungan keluarga, yang mana ibu dan bapak menjadi pendidik pertama 

yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai agama yang mendasar bagi peserta 

didik atau anak. 

Dalam Islam, proses pendidikan yang dilaksanakan oleh ‗pendidik‘ orang tua ini 

secara formal dimulai dengan mengadzankan dan mangiqomahkan anak tatkala lahir. 

Ajaran tersebut sesungguhnya memiliki nilai filosofis tersendiri. Seorang anak lahir 

dengan membawa anugerah Allah melalui seperangkat fitrah-Nya yang hanif dan 

dinamis. Sebelum potensi tersebut diisi dan dikembangkan dengan seperangkat nilai 

pendidikan yang lainnya, maka pertama sekali yang perlu ditanamkan adalah nilai-nilai 

Illahiah. Dengan nilai tersebut, diharapkan jiwa anak akan terpatri oleh nilai-nilai 

ketundukan kepada Khaliknya, sebagaimana nilai yang terkandung dalam kalimat azan 

dan iqomah yang dikumandangkan tatkala anak lahir di dunia. Tugas yang mulia ini, 

dibebankan kepada pendidik berupa orang tua anak.
19

 Dalam hal ini, Hamka memiliki 

kerangka pemikiran yang mengimbau sekaligus menegaskan mengenai apa yang 

sebenarnya menjadi tugas, rambu-rambu dan pelaksanaan pendidikan orang tua sebagai 

pendidik. Karena menurutnya, tanggung jawab orang tua tidak hanya memberikan nafkah 

secara materil dan menghidupinya hingga dewasa. 

Selanjutnya, Hamka mengartikan sosok pendidik dalam lingkungan sekolah sebagai 

jembatan atau perpanjangan tangan antara orang tua dan masyarakat. Hal ini karena 

Hamka menganggap sekolah merupakan lembaga pendidikan yang tersusun secara 

sistematis, serta menjadi miniatur realitas sosial dimana pendidikan dilaksanakan. 

Mengenai hal ini, Hamka menempatkan pendidik sebagai komponen yang sangat 

mempengaruhi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif. Pendidik merupakan 

penanggung jawab terjadinya transformasi material dan nilai pendidikan, karenanya 

hubungan yang terjalin antara peserta didik dengan pendidik harus harmonis.
20

 

Menurut Hamka, seorang pendidik harus bisa menanamkan keberanian pada diri 

peserta didik untuk berani berargumentasi dan mengeluarkan pendapat, hal ini bisa 

diupayakan dengan jalan menguatkan pelajaran olah raga, menceritakan riwayat orang-

orang yang berani, membiasakan berterus terang dalam bercakap-cakap, tidak percaya 

pada khurafat, dan memperkaya akal dan ilmu yang memberi faedah.
21

 

Sedang pendidik dalam masyarakat adalah keseluruhan budaya, komunitas sosial, 

dan segala unsur apapun yang tercakup di dalamnya yang dapat membentuk dan 

mendukung kepribadian peserta didik. Akhlak peserta didik dapat dikatakan sebagai 

cerminan dari bentuk akhlak masyarakat di mana ia berada.
22

 Bahkan, eksistensi 

                                                             
19

 Samsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang 

Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 140-141 
20

 Ibid. , hlm. 149 
21

 Hamka, Falsafah Hidup, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm.208-209 
22

 Hamka, Lembaga Hidup, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 13 
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masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk 

memperkaya pelaksanaan proses pendidikan. Karenanya jika semua unsur dalam 

masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem sosial yang kondusif dan 

proporsional dalam menopang perkembangan dinamika fitrah yang dimiliki oleh setiap 

anak didik, maka bukan hal yang sulit untuk menemukan generasi-generasi yang 

cemerlang demi perbaikan bangsa seluruhnya. 

Oleh karena itu, hubungan antara pendidik dalam keluarga, sekolah dan masyarakat 

adalah sangat terkait dalam rangka mengembangkan semua potensi yang dimiliki anak 

didik menuju perkembangan yang optimal. Ketiganya mempunyai andil yang sama besar 

dan implikasi moral yang sangat strategis dalam mewarnai karakter peserta didik.
23

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, sekaligus mempertimbangkan pemikiran Hamka 

yang sangat relevan, modern, problem solving, dan berkesinambungan dengan masalah di 

atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian terhadap pemikiran Hamka yang 

berkaitan dengan hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Pemikir yang dalam 

perjalanan hidupnya sempat ‗berkenalan‘ dengan pemikir-pemikir pembaharu dan 

modern seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, HOS 

Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki 

Bagus Hadikusumo ini menjadi alasan yang logis bagi penulis untuk menjadikannya 

sebagai rujukan utama dalam penulisan ini. Karenanya, penulis mengambil judul 

―Pemikiran Prof. Dr. H. Abdul Malik bin H. Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka) 

Tentang Pendidik Dalam Pendidikan Islam‖. 

 

C. Fokus Masalah 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi pembahasan pada penelitian ini 

guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Serta Mengingat bahwa 

luasnya pembahasan yang dapat diteliti tentang Pendidikan. Berdasarkan latar belakang 

masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemikiran Prof. Dr. H. 

Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka) tentang Pendidik dalam 

Pendidikan Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pemikiran Prof. Dr. H. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah 

(Buya Hamka) tentang Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam? 

2. Bagaimana karakteristik pendidik ideal menurut pandangan Prof. Dr. H. Abdul 

Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka)? 

3. Apakah relevansinya Pemikiran Prof. Dr. H. Abdul Malik bin H. Abdul Karim 

Amrullah (Buya Hamka) Tentang Pendidik dengan Pendidikan Islam Masa 

Sekarang? 

 

E. Tujuan Masalah 

                                                             
23

 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 173 
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Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui Pemikiran Prof. Dr. H. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amarullah 

(HAMKA) tentang Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam. 

2. Mengetahui karakteristik pendidik ideal menurut pandangan HAMKA. 

3. Mengetahui relevansi pemikiran Hamka dengan konteks pendidikan Islam 

sekarang. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penelusuran pustaka, penulis menemukan literature mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan tema penulisan ini, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

dalam penulisan ini, yaitu: 

1. Skripsi karya Imam Faizal (1110011000093) yang berjudul ―Pemikiran Hamka 

tentang Guru‖ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pandangan Hamka tentang guru dan dan menemukan relevansi 

pemikiran hamka tentang guru dimasa kini. Persamaan adalah dalam hal meneliti 

tentang pendidik yang dalam hal ini guru menurut Buya Hamka, sedangkan 

perbedaan adalah meneliti tentang pendidik dalam pendidikan islam menurut Buya 

Hamka.
24

 

2. Skripsi Laeli Nafilah dengan Judul ―Konsep Pendidik Menurut Hamka (Telaah Buku 

Lembaga Hidup‖ Karya Hamka) dari hasil penelitian menunjukan bahwa seorang 

pendidik juga harus memberikan contoh prilaku mandiri dalam keseharian, 

memberikan arahan, latihan, bimbingan kepada anak, bekerja sama antara sesama 

guru serta berkomunikasi dengan orang tua dari kemajuan peserta didik untuk 

kedepannya, selain itu penanaman moral dan akhlak mulia pada peserta didik saat ini 

sangatlah penting. Persamaan adalah dalam hal meneliti tentang pendidik menurut 

Buya Hamka, sedangkan perbedaan adalah meneliti tentang pendidik dalam 

pendidikan islam menurut Buya Hamka. 

3. Jurnal Pusaka di susun oleh Hairul Puadi dan Nur Qomari dengan tema ―Pemikiran 

Hamka Tentang Konsep Pendidikan Islam‖ Vol. 6 No. 2 2019 h. 29-34. Jurnal ini 

menjelaskan orentasi pandangan Hamka tentang tiga institusi yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan pendidikan, diantaranya lembaga pendidikan informal 

(keluarga), lembaga pendidikan nonformal (lingkungan), dan lembaga pendidikan 

formal (sekolah). Persamaan adalah dalam hal meneliti Pemikiran Hamka tentang 

pendidikan, sedangkan perbedaan adalah meneliti tentang pendidik dalam 

pendidikan islam menurut Buya Hamka.
25

  

4. Jurnal Pendidikan di tulis oleh Ace dengan judul ―Pemikiran Hamka Tentang 

Pendidikan dan Relevansinya Terhadap Kondisi Saat Ini‖ Vol. 7 No. 2 Juli 2018 h. 

154-169 isi dari penelitian ini adalah memahami pemikiran Hamka tentang kerangka 

dasar dalam pendidikan yakni: Pendidik dan Peserta Didik, Materi Pendidikan, 

Kurikulum Pendidikan, Metode Pendidikan, dan Model Lembaga Pendidikan. 

                                                             
24 Imam Faizal, Pemikiran Hamka tentang Guru, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016) 
25

 Hairul Puadi dan Nur Qomari, Pemikiran Hamka Tentang Konsep Pendidikan Islam, 

(Jurnal Pustaka Vol. 6 No. 2 2019),  h. 29-34 
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Persamaan adalah dalam hal meneliti Pemikiran Hamka tentang pendidikan dan 

Relevansinya Terhadap Kondisi Saat Ini, sedangkan perbedaan adalah meneliti 

tentang pendidik dalam pendidikan islam menurut Buya Hamka. 
26

 

5. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman (Jurnal Islamika) tulisan Muhammad Alfian 

mengangkat judul ―Pemikiran Pendidikan Islam Buya Hamka‖ Vol. 19 No. 02 

Desember 2019 h. 89-98 tulisannya berisi tentang proses pendidikan dimulai dari 

alat dan sistem pendidikan hingga tercapainya tujuan pendidikan yang di tentukan. 

Persamaan adalah dalam hal meneliti Pemikiran Hamka tentang pendidikan, 

sedangkan perbedaan adalah meneliti tentang pendidik dalam pendidikan islam 

menurut Buya Hamka
 
.
27

 

6. Jurnal Ilmiah Kependidikan (Arbiayah) di tulis oleh Leala Hamidah Harap dan 

kawan-kawan dengan judul ―Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Menurut 

Buya Hamka‖ Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2019 h.135-146. Tulisan ini menjelaskan 

kriteria guru ideal dengan kepribadian yang baik.
28

 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian biografi, yaitu studi tentang 

individu meliputi pemikiran dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan 

mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengungkap turning point moment atau epipani yaitu pengalaman menarik yang 

sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi 

subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Dalam hal ini, warisan 

pemikiran Hamka tentang pendidik merupakan wacana yang sangat potensial untuk 

diteliti dan dikembangkan dalam rangka memperkaya konsep pendidikan nasional. 

Penulis juga menggunakan metode pendekatan studi tokoh atau pendekatan 

sejarah, objek yang dikaji adalah pemikiran seorang tokoh baik itu persoalan-

persoalan, situasi, atau kondisi yang mempengaruhi terhadap pemikirannya. Menurut 

Mukti Ali, pendekatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemikiran seorang 

tokoh yaitu dengan cara meneliti karya-karyanya dan biografinya. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penyusunan skripsi ini termasuk penelitian library research, yaitu 

mengumpulkan data teoritis sebagai penyajian ilmiah yang dilakukan dengan memilih 

literature yang berkaitan dengan penelitian.
29

 Metode ini digunakan untuk menentukan 

                                                             
26 Ace, Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan dan Relevansinya Terhadap Kondisi Saat 

Ini, (Jurnal Pendidikan Vol. 7 No. 2 Juli 2018), h. 154-169 
27 Muhammad Alfian, Pemikiran Pendidikan Islam Buya Hamka, (Jurnal Islamika Vol. 

19 No. 02 Desember 2019),  h. 89-98 
28 Leala Hamidah Harap dkk, Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Menurut Buya 

Hamka, (Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2019), h.135-146 
29

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), Cet. 

30,hlm. 9 
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literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, di mana 

penulis membaca dan menelaahnya dari buku-buku bacaan yang ada kaitannya dengan 

tema skripsi, yaitu pemikiran Hamka tentang pendidik dalam pendidikan Islam. 

Karena penelitian ini berupa library research, maka pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku atau kitab yang disusun oleh Hamka. 

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan bahan-bahan dokumen yang ada, yaitu 

dengan melalui pencarian bukubuku, jurnal dan lain-lain dikatalog beberapa 

perpustakaan dan mencatat sumber data yang terkait  yang dapat digunakan dalam 

studi sebelumnya. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 

a. Sumber Data Primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari 

sumber asli, baik yang berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain.
30

 

Sumber data primer yang dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini 

berupa sumber data tertulis yaitu buku-buku tulisan atau karya Hamka, yaitu: 

1. Hamka, Falsafah Hidup, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984  

2. Hamka, Lembaga Hidup, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984   

3. Hamka, Lembaga Budi, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983  

4. Samsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemiikiran 

Hamka Tentang Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2008  

b. Sumber Data  

Data Sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi 

sumbersumber data primer. Dalam sumber data sekunder, penulis mengambil 

karya beberapa penulis yang relevan dengan subyek kajian, yaitu: 

1. Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997  

2. Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pers, 2002  

3. Al Rasyidin, Percikan Pemikiran  Pendidikan, Jakarta:  PT Ciputat Pers, 2005 

4. Susanto, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Amzah, 2009 

 

3. Metode Analisis Data 

Dalam menafsirkan teks yang tertuang di berbagai karya tulis Hamka, peneliti 

menggunakan metode filsafat Hermeneutik. Metode ini digunakan untuk mencari arti 

dan makna dari sebuah teks untuk ditelaah sehingga ditemukan maknanya yang 

terdalam dan laten untuk dibawa ke zaman sekarang.
31

 Dengan metode tersebut, 

penafsir dalam hal ini peneliti dapat memahami suatu teks atau karya Hamka dengan 

menggunakan bahasa yang dipakai sehari-hari.Bahkan ada penafsiran yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi peneliti berada. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif-analitis.Metode 

deskriptif mencoba untuk memaparkan konsep-konsep pemikiran Hamka tentang 

pendidik.Sementara metode analitis merupkan gabungan antara deduktif, induktif, dan 

interpretasi. Deduktif digunakan untuk memperoleh gambaran detail tentang 

                                                             
30

 Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah, 

(Bandung: CV. Tarsito, 1978), hlm. 125 
31

 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1996),hlm. 85 



10 
 

 

pemikiran Hamka dalam melihat makna pendidik dalam pendidikan Islam secara 

keseluruhan. Induktif digunakan untuk memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran 

Hamka mengenai topik-topik yang diteliti setelah dikelompokkan secara 

tematik.Terakhir, interpretasi digunakan untuk menyelami pemikiran Hamka sehingga 

bisa ditangkap nuansa yang dimaksudkannya. 

Upaya merupakan kegiatan dalam menggerakkan badan, tenaga, dan pikiran 

untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (pekerjaan, prakarya ikhtiar daya upaya) untuk 

mencapai sesuatu. Dalam arti lain, upaya adalah pembaharuan. Analisa secara Islami 

pembaharuan ialah setiap hal baru, dan menentukan pandangan islam pada setiap 

kejadian, serta memperluas lapangan agama agarr mencakup segala sesuatu yang 

bermanfaat dan sesuai dengan tuntutan agama serta tujuantujuannya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu usaha yang mengubah kebiasaan lama 

menjadi kebiasaan baru dengan menerapkan hal-hal yang belum atau kurang 

diterapkan sehingga tercapai sebuah tujuan yang lebih baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Mengenai pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam, Hamka berpendapat bahwa 

pendidik adalah sosok yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan 

mengantarkan peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak 

mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Namun kewajiban 

mendidik anak jangan diserahkan kepada gurunya di sekolah saja. Karena tempo yang 

dipakainya di dalam sekolah, tidaklah sepanjang tempo yang dipakainya di rumah. 

Tiap-tiap anak harus mendapat didikan dan pengajaran. Karnanya Hamka 

berpemikiran bahwa pada dasarnya, sosok pendidik yang ikut bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan pendidikan Islam adalah orang tua, guru, dan masyarakat. 

2. Adapun pendidik yang baik, menurut Hamka harus memenuhi karakteristik sebagai 

berikut: memiliki pengetahuan yang luas, komunikasi yang baik, tauladan yang baik 

bagi peserta didik dan yang disekitarnya, ikhlash, memiliki metode mengajar yang 

baik, rendah hati, tanggung jawab, percaya diri, lemah lembut, sabar, berlaku dan 

berkata jujur, semangat. seorang pendidik juga harus memberikan contoh prilaku 

mandiri dalam keseharian, memberikan arahan, latihan, bimbingan kepada anak, 

bekerja sama antara sesama guru serta berkomunikasi dengan orang tua dari kemajuan 

peserta didik untuk kedepannya, selain itu penanaman moral dan akhlak mulia pada 

peserta didik saat ini sangatlah penting. 

3. Menurut Hamka, didikan di sekolah bertali dengan didikan di rumah. Hendaklah ada 

kontak yang baik di antara orang tua murid dengan guru. Kadang-kadang datang 

mendatangi, ziarah menziarahi, selidik menyelidiki tentang tabiat anak yang dalam 

didikan itu. Tentu saja di dalam didikan secara Islam, akan mudah melakukan ini. 

Untuk mendukung hal ini, Hamka menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai tempat 

bersilaturrahmi antara guru dan orang tua untuk membicarakan perkembangan peserta 

didik. Dengan adanya sholat jamaah di masjid, maka antara guru, orang tua dan murid 

bisa berkomunikasi secara langsung. Pemikiran ini masih sangat relevan untuk 

diterapkan pada zaman sekarang yaitu dengan beberapa cara seperti surat menyurat, 

kunjung mengunjungi, Case conference, organisasi orang tua murid dan guru serta 

masyarakat bahkan menggunakan media elektronik seperti telepon, instagram, 

whattsapp, telegram, facebook dll. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan dari penelian di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Membangkitkan kembali esensi pendidik dalam proses pendidikan, yaitu dengan tidak 

hanya menekankan unsur pengajaran yang identik dengan proses penambahan ilmu 

pengetahuan tanpa disertai dengan upaya pembentukan akhlak yang paripurna. Ini bisa 

terwujud jika pendidikan dan pengajaran dilakukan secara seimbang dan 

berkesinambungan. 
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2. Membangun kesadaran pentingnya menjalin kerjasama yang terpadu antara orang tua, 

guru dan masyarakat sebagai pendidik sejati yang bertanggung jawab secara penuh 

atas berhasil atau tidaknya anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. 

3. Hendaknya pendidik tidak arogan dalam menjalankan tugas kependidikannya, tetapi 

harus bersikap terbuka dan mengharmonisasikan hubungannya dengan anak didiknya 

sehingga bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki anak dapat ditemukan dan 

kembangkan ke arah yang lebih baik dan optimal. 

4. Pendidik hendaknya tidak berpikir picik dan dangkal dengan beranggapan bahwa 

tugas mendidik adalah sebagai profesi yang berorientasi pada urusan finansial atau 

upah semata, tetapi lebih jauh lagi menganggapnya sebagai pekerjaan mulia dan 

merasa bertanggung jawab dalam membangun generasi bangsa yang mumpuni dalam 

hal akademis maupun budi pekerti. 

5. Menjadikan Muhammad sebagai pacuan dan tolak ukur dalam melakukan intropeksi 

terkait dengan tugas orang tua, guru dan masyarakat sebagai pendidik sejati. 
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