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ABSTRAK 

    

   Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemikiran 

pendidikan Islam yang digagas oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

dalam hal mengatasi permasalahan kerusakan adab yang terjadi didunia 

pendidikan serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

relevansi pemikiran pendidikan Syed Muhammad Naquib Al-Attas di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan 

dan studi analitik dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran 

pendidikan islam menurut syed muhammad Naquib Al-Attas. 

  Hasil dari penelitian ini menunujukan bahwasanya:  

1) Pemikiran Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

memiliki 5 jenis komponen pendidikan yaitu, tujuan  pendidikan islam 

yang menitikberatkan pada penanaman adab, dasar pendidikan islam al-

Attas otoritas tertinggi adalah Al-Qur’an dan Hadist, Pendidik dan 

Peserta Didik, lalu pada kurikulum Al-attas membagi 2 jenis ilmu yaitu 

ilmu fardu a’in dan ilmu fardu kifayah, serta al-Attas, menggunakan 

metode Tauhid dan metode Metafora pada proses belajar mengajar.    

2) Relevansi Implikasi Pemikiran pendidikan Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas di Indonesia adalah menuju pendidikan Islam yang bercorak 

moral keagamaan dengan tetap menjaga keseimbangan dan 

keterpaduan sistem pendidikan. 

 

Kata Kunci: pemikiran Pendidikan, Syed Muhammad Naquib Al- 

Attas. 
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ABSTRACT 

 

  This study aims to understand the thought of Islamic 

education initiated by Syed Muhammad Naquib Al-Attas in terms of 

overcoming the problem of damage to adab that occurs in the world of 

education and this study also aims to determine the relevance of Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas' educational thought in Indonesia. This 

study uses library research methods and analytical studies with the aim 

of knowing the thoughts of Islamic education according to Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas. 

 The results of this study indicate that: 

1. Syed Muhammad Naquib Al-Attas Islamic Education Thought has 

5 types of educational components, namely, the purpose of Islamic 

education which focuses on the cultivation of adab, the basis of 

Islamic education al-Attas the highest authority is the Qur'an and 

Hadith, Educators and Students, then Al-Attas curriculum divides 2 

types of knowledge, namely fardu a'in science and fardu kifayah 

science, and al-Attas, uses the Tawhid method and the Metaphor 

method in the teaching and learning process. 

2. Relevance of the Implications of Syed Muhammad Naquib Al-

Attas' educational thinking in Indonesia is towards Islamic 

education with a religious moral character while maintaining the 

balance and integration of the education system. 

 

Keyword : Educational thought, Syed Muhammad Naquib Al-

Attas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Annisa Amatur Rahmah 

Npm  : 1711010014 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul 

“PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT SYED 

MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS” adalah hasil saya buat sendiri 

dengan arahan pembimbing dan tim penguji. Dan didalam skripsi ini, 

sepanjang pengetahuan saya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan 

orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini sebagaimana 

yang disebutkan didalam daftar rujukan. 

Apabila pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia 

dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. 

 

     Bandar Lampung, 2 Oktober 2021 

     Yang membuat pertanyaan, 

 

 

 

     Annisa Amatur Rahmah 

     1711010014 

 

 

 







 
 

vi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan ide pokok dalam suatu karya, serta akan memfokuskan kepada 

yang actual terhadap apa yang telah diujikan. Sebelum menguraikan lebih lanjut, 

terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul agar terhindar dari kesalah 

pahaman pengertian. Proposal ini berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Menurut 

Syed Muhammad Naquib Al- Attas yaitu : 

1. Pemikiran Pendidikan Islam 

Pemikiran dapat diartikan sebagai cara berpikir atau hasil berpikir.
1
 Sedangkan 

Pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengalaman yang secara berangsur-

angsur ditanamkan dalam diri manusia, tentang tempat-tempat yang tepat dari 

segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga 

membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di 

dalam tatanan wujud dan kepribadian.
2
 

Jadi pemikiran pendidikan islam adalah suatu cara berpikiran atau gagasan 

untuk menciptakan manusia yang baik dan bertaqwa yang menyembah Allah 

dalam arti yang sebenarnya, yang membangun struktur pribadinya sesuai dengan 

syariat Islam serta melaksanakan segenap aktifitas kesehariannya sebagai wujud 

ketundukannya pada Tuhan dengan cara menanamkan nilai-nilai fundamental 

Islam kepada setiap muslim. 

 

2. Syed Muhammad Naquib Al- Attas 

Syed Muhammad Naquib ibn Ali Abdullah ibn Muhsin Al- Attas lahir pada 5 

september 1931 di Bogor, Jawa Barat. Pada usia lima tahun, Syed Muhammad 

Naquib dikirim kejohor untuk belajar di sekolah Dasar Ngee Heng (1936-1941). 

Menuruskan pendidikannya di Madrasah Al- Urwatu Al-Wutsqa sukabumi (1941-

1945). Setelah perang Dunia II pada 1946. Syed Muhammad Naquib kembali 

kejohor untuk merampungkan pendidikan selanjutnya, pertama di Bukit Zahrah 

school kemudian di English College (1946-1951). Setelah menamatkan sekolah 

menengah pada 1951, Al- Attas mengikuti pendidikan militer , pertama di Etton 

Hall, Chester, wales, kemudian di Royal Military Academy, Sandhurst, Inggris 

(1952-1955). Kemudian Al- Attas mengambil program Kajian Ilmu-Ilmu Sosial  

S1 di Universitas Malaya dengan menghasilkan 2 buku yaitu Rangkaian 

Ruba’iyat dan Some Aspects of Shufism as Understood and Practised Among the 

Malays membahas mengenai tasawuf dan sufi yang dapat mengantarkan dirinya 

belajar di Institute of Islamic Studies, Universitas McGiil, Montreal, Al- Attas 

mendapatkan gelar M.A dari Universitas McGill pada 1962 setelah tesisnya yang 

                                                             
1
 Syed Muhammad Naquib Al-attas, Islam dan Sekularisme, terj. Karsidjo suwarno, (Bandung: 

Pustaka,1981), h.13. 
2
 Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam, Analisis Pemikiran Prof.Dr. Sweyed Muhammad 

Naquib al-Attas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36. 
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berjudul Raniri and the Wujudiyyah of 17
th
 Century Acheh. Al- Attas pindah ke 

SOAS (School of Oriental  and African Studies), Universitas London, untuk 

meneruskan pendidikan doktoralnya. Pada 1965, dia memperoleh gelar PH. D. 

setelah dua jilid disertasi doktoralnya yang berjudul The Mysticism of Hamzah 

Fanshuri. Dalam bidang Filsafat Islam dan Kesusasteraan Melayu Islam.
3
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Berbicara mengenai pendidikan, maka tidak terlepas dari dinamika kehidupan 

manusia yang senantiasa berkembang. Pendidikan merupakan salah satu bagian vital 

bagi manusia dikarenakan pendidikan itu sebagai kebutuhan, fungsi sosial, sebagai 

bimbingan, dan tempat pertumbuhan yang mempersiapkan, membukakan, serta 

membentuk disiplin hidup.
4
 Melalui pendidikan yang baik maka diperoleh hal-hal 

baru sehingga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sumber daya alam (SDA) yang 

berkualitas. Pendidikan di era globalisasi ini menjadi salah satu kunci untuk mencetak 

generasi yang baik. Tantangan pendidikan di era keterbukaan sistem informasi dan 

komunikasi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proses 

pendidikan, baik yang dilakukan oleh orang tua dan guru di sekolah. Setiap proses 

pendidikan adalah untuk melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak dll, 

serta mampu bersaing di era global saat ini. Kita perlu sadari, kebangkitan sebuah 

peradaban sangatlah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. 

Sistem pendidikan Nasional di Indonesia UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 

Pasal 3 telah memberikan arah dan tujuan yang jelas, proses pendidikan untuk 

menjadikan manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki 

akhlak mulia dan beradab, berilmu, mandiri serta bertanggung jawab. Tujuan 

pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang- undang RI Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas dengan ciri-ciri 

beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung 

jawab.
5
  

Namun faktanya, pada proses pelaksanaan pendidikan terjadi begitu banyak 

krisis, baik terjadi kepada siswa dan guru. Kasus kekerasan, pemerkosaan, pergaulan 

bebas, tawuran antar pelajar, dan menjamurnya remaja geng motor dalam lembaga 

pendidikan menjadi kabar duka bagi pendidikan di Indonesia. Hal tersebut 

menunjukkan adanya krisis moral yang terjadi, bukan hanya kepada siswa tetapi juga 

guru. 

                                                             
3
 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al- Attas, 

(Bandung: Graha Ilmu, 2003), h. 45-50.   
4
 Jalaludin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Prasada, 2003), h. 67. 

5
 Undang-undang Republik Indonesia Tahuonal, Jakarta, 2003, Bab II Pasal 3. 
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Berdasarkan data International Center for Research on Women (ICRW), pada 

2015 setidaknya sebanyak 84 persen peserta didik di Indonesia mengaku pernah 

mengalami kekerasan di lingkungan sekolah, tentu data tersebut berkembang dari 

beberapa tahun terakhir ini. Tidak hanya itu, 75 persen siswa mengaku pernah 

melakukan aksi kekerasan di lingkungan sekolah. Fakta lain mengungkapkan, pelaku 

kekerasan tidak hanya dilakukan oleh murid, tetapi oknum guru atau petugas sekolah. 

Data yang sama mengungkapkan 45 persen murid laki-laki di Indonesia mengaku 

pernah menerima tindak kekerasan dari guru maupun petugas sekolah. Adapun, 22 

persen siswa perempuan menyebutkan pernah mengalami hal serupa. 

Krisis moralitas terjadi dalam segala lini, belum lagi dengan data-data terbaru 

yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang 

kekerasan seksual yang menunjukkan begitu hancurnya adab dan moralitas siswa dan 

guru.Berdasarkan pada pengawasan KPAI terhadap berbagai kasus kekerasan seksual 

di dunia pendidikan sepanjang Januari-Juni 2019  dari pemberitaan di media massa 

tergambar  bahwa sekolah menjadi tempat yang tidak aman dan nyaman bagi anak 

didik. 

Seorang siswa SD di kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak (Kalbar) 

menjadi korban pencabulan gurunya  dengan modus diajari matematika. Perbuatan 

tidak senonoh tersebut dilakukan pelaku sebanyak 5 kali di ruang kelas dan kebun 

dekat sekolah. Kepada keluarganya korban mengeluh sakit pada kemaluannya, 

kemudian menceritakan apa yang dialaminya. Keluarga kemudian melakukan 

pelaporan terhadap guru ASN yang berusia 47 tahun tersebut kepada polisi.
6
 

Data di atas adalah bagian dari sekian banyak data-data kerusakan moral guru 

dan muridnya. Cukuplah hal ini membuat hati setiap pendidik menjadi risih dan 

menangis atas rusaknya akhlak  para guru dan muridnya. Menurut penulis, krisis adab 

guru dan murid adalah tantangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini dan menurut 

penulis memungkinkan jika sistem pendidikan islam harus diteliti kembali untuk 

menjadikan solusi dalam mengatasi kerusakan adab yang terjadi. 

 

  

                                                             
6
 https://republika.co.id/berita/retizen/teh-anget/pvi7rr349/krisis-adab-guru-dan-murid 
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Peta Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan merupakan suatu sistem, didalam sistem terdapat beberapa 

komponen, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran 

dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. 

Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan, yang 

menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan 

dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan 

keberadaan komponen-komponen tersebut. 
7
 

Dalam aktifitas pendidikan terdapat enam komponen pendidikan yang dapat 

membentuk pola  interaksi atau saling mempengaruhi namun komponen 

integrasinyaterutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan 

keterbatasaannya.
8
 Komponen-komponen pendidikan tersebut meliputi: tujuan, 

pendidik, peserta didik, materi, metode dan situasi lingkungan.
9
 

Adapun beberapa pendapat ahli mengenai komponen-komponen pendidikan: 

a. Neong Muhadjir mengungkapkan bahwa komponen-komponen pendidikan 

meliputi: tujuan, subyek didik, pendidik, dan lingkungan.
10

 

b. Aminuddin Rasyad berpendapat bahwa unsur-unsur ensensial pendidikan adalah: 

materi pendidikan siswa dan pendidik, tujuan pendidikan, cara-cara mendidik, alat 

pendidikan, lingkungan pendidikan, dan evaluasi pendidikan. 

                                                             
7
 Udin Syaefudin dan Abin Syamsudin Makmun, Perencanaan Pendidikan, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 51 
8
 Supiana, Sitem Pendidikan Madrasah Unggulan, (Badan Litbang&Diklat Departemen Agama RI, 2008), 

h. 17 
9
 Ramayulis, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press), h.35 

10
 Supiana, Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan, h. 17 
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c. Ahmad Tafsir berpendapat komponen-komponen kurikulum berisikan: 1) tujuan. 

2) isi, 3) metode, 4)evaluasi.
11

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang komponen-komponen 

pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 komponen pendidikan yang 

digunakan dalam acuan pendidikan yaitu: tujuan, dasar, pendidik dan peserta didik, 

kurikulum/materi, metode, media dan evaluasi. 

Jika diibratkan sebuah sepeda menjadi suatu sistem pendidikan, sepeda pun 

memiliki beberapa bagian yang dapat diartikan dalam sebuah komponen yaitu: roda, 

rantai, pedal, standar, setang, rem, dan sandel(jok). Pada sepeda, komponen apa yang 

membuat sepeda tidak dapat berjalan, yaitu: roda, rantai, pedal, dan sandel, 4 

komponen inilah yang merupakan komponen inti, yang satu sama lainnya saling 

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, jika salah satu komponen inti itu tidak ada maka 

sepeda tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Maka dari itu dipandang dari sistem pendidikan yang memiliki 7 komponen, 

komponen tersebut harus diimplementasikan dalam dunia pendidikan karena 

komponen tersebut harus saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, hingga suatu 

sistem pendidikan itu dapat berjalan secara efektif. 

Menurut pandang dari Syed Muhammad Naquib Al-Attas, dalam suatu sistem 

pendidikan menurut al-Attas memiliki 5 komponen, yaitu: Tujuan, dasar, pendidik 

dan peserta didik, Kurikulum, dan Metode. Al-attas memiliki perbedaan pandangan 

dengan tokoh lainnya dan inilah yang akan penulis coba teliti lebih dalam mengenai 

pemikiran pendidikan islam menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 

Dari latar belakang masalah ini penulis tertarik untuk membahas Pemikiran 

Pendidikan Islam Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, penulis mencoba 

mengemukakan alasan-alasan akademis dalam memilih judul ini: 

1. Untuk memberikan informasi bahwa, Syed Muhammad Naquib Al-Attas adalah 

seorang pakar yang menguasai berbagi disiplin ilmu, seperti teologi, tasawuf, 

filsafat, metafisika, sejarah dan sastra, dan Al-Attas telah banyak menghasilkan 

banyak karya-karya salah satunya itu . “The Concept of Education in Islam: A 

Framework for an Islamic Philosophy of Education”. ia juga seorang praktisi yang 

concern terhadap pendidikan yang telah merancang dan mendesain bangunan 

kampus, ISTAC pada tahun 1991. 

2. Untuk membuktikan bahwasanya pandangan Al-Attas mengenai sistem 

pendidikan islam yang berintikan menjadikan manusia beradab dapat mejadikan 

solusi dari kerusakan adab. 

3. Untuk membandingkan pemikiran pendidikan islam Syed Muhammad Naquib Al-

Attas dengan tokoh pendidikan islam lainnya. 

4. Penelitian ini sangat berguna dalam menggali kembali konsep-konsep ilmuwan 

terdahulu yang dituangkan dalam sistem pendidikan yaitu membangun pendidikan 

islam yang komprehensif, integral, dan sistematis.  

Maka dari itu,  penulis mencoba untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul 

“PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT SYED MUHAMMAD 

                                                             
11

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: KENCANA, 2012), h. 130 
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NAQUIB AL-ATTAS”, dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan 

manfaat terutama bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan area spesifik yang akan diteliti. Pada penelitian 

ini, peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu mengenai Pemikiran Pendidikan Islam 

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Dari fokus penelitian ini dibagi menjadi 

empat sub fokus penelitian yaitu:  

1. Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas 

2. Relevansi Implikasi Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Syed Muhammad 

Naquib al-Attas Di indonesia 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan sub fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

a. Bagaiamana Pemikiran Pendidikan Islam Menurut  Syed Muhammad Naquib al-

Attas? 

b. Bagaiamana Relevansi Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Syed Muhammad 

Naquib al-Attas Di Indonesia? 

 

E. Tujuan Pendidikan 

a. Untuk mengetahui Pemikiran Pendidikan Islam Menurut  Syed Muhammad Naquib 

al-Attas. 

b. Untuk mengetahui Relevansi Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Syed 

Muhammad Naquib al-Attas Di Indonesia. 

 

F. Manfaat penelitian 

Manfaat Teoritis 

1. Dapat menjadikan sebagai sumbangan dan pengetahuan yang berkaitan dengan 

konsep pendidikan islam, untuk kemajuan pendidikan yang lebih efektif. 

2. Mendapatkan bukti dan fakta yang valid mengenai pokok pemikiran pendidikan 

islam menurut Syed Muhammad Naquib Al-attas. 

Manfaat praktis   

a. Bagi mahasiswa : penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dalam menambah pengetahuan dalam bidang Pendidikan, khususnya Pendidikan 

Islam. 

b. Bagi peneliti selanjutnya : penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang  pemikiran pendidikan Islam Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas. 

 

G. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

  Untuk mencapai hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data yang digunakan 

dalam penyusunan proposal skripsi ini dan menghindari tumpang tindih dari 

pembahasan penelitian, penulis melakukan studi pendahuluan, yakni mengkaji 
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penelitian-penelitian yang berisi tentang teori-teori yang relevan dengan masalah 

penelitian dan juga hasil penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa hasil 

penelitian terdahulu sebagai berikut : 

1. Jurnal yang ditulis oleh Yunita Furi Aristyasari mahasiswi pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjdul “Pemikiran Pendidikan Islam Menurut 

Syed Muhammad Naquib Al- Attas”. Dalam tulisannya beliau membahas tentang 

konsep pendidikan Islam yang berasal dari salah satu cendikiawan muslim, Syed 

Muhammad Naquib AL-Attas.
12

 

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Suyuthi Dosen IAIN Ampel Surabaya, yang 

berjudul “Ta‟dib Sebagai Upaya Rekonstruksi Pendidikan Islam Prespektif Syed 

Naquib Al- Attas” Vol 1 nomor 2 Tahun 2011. Dalam tulisannya beliau 

membahas tentang Taq‟dib yang digadang gadang sebagai suatu upaya dapat 

membantu perubahan dalam masyarakat melalui Pendidikan Islam.
13

 

3. Jurnal yang ditulis oleh Kholili Hasib mahasiswa pascasarjana ISID(Gontor) yang 

berjudul “Pendidikan Konsep Ta‟dib Sebagai Solusi Pendidikan Islam Di Era 

Globalisasi” Vol 2 nomer 3 Tahun 2009, dalam penelitiannya kholili membahas 

lebih dalam membahas lebih dalam konsep pendidikan Islam At-ta‟dib yang 

digagas oleh Syed Naquib Al-Attas. Hal tersebut merupakan bentuk usaha 

mereoriginalisasi kembali konsep pendidikan Islam yang dizaman ini mulai 

berbelok arah dari konsep dasar pendidikan yang ditanamkan oleh Islam. 

Sehingga akan terdetik kembali ruh pendidikan Islam yang selama ini telah 

melayang jauh dari sarangnya.
14

  

4. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Ghoni STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang 

berjudul “Pemikiran Pendidikan Naquib al-Attas  Dalam Pendidikan Islam 

Kontemporer”. Dalam tulisannya isu tentang adanya krisis pendidikan Islam 

dinilai sebagai yang terburuk.
15

 

5. Jurnal yang ditulis oleh Zulham Effendi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam 

As-Sunnah yang berjudul “Pemikiran Pendidikan Muhammad Naquib Al-Attas. 

Dalam tulisannya menjelaskan sistem pendidikan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu 

rendah, menengah dan tinggi. Dan kurikulum pendidikan Islam harus ada di 

dalam kandungannya dua aspek, yaitu Ilmu fardlu ,„ain dan Ilmu fardlu kifayah.
16

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi 

                                                             
12

 Yunita Furi Aristyasari, “Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Syed Muhammad Naquib Al- 

Attas”, Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Volume 13, Nomor 2 Juli- Agustus 2013 
13

 Ahmad Suyuthi, “Ta‟dib Sebagai Upaya Rekonstruksi Pendidikan Islam Prespektif Syed Naquib 

Al- Attas”, Vol 1 nomor 2 Tahun 2011 
14

 Kholili Hasib, “Pendidikan Konsep Ta‟dib Sebagai Solusi Pendidikan Islam Di Era Globalisasi”, 

Vol 2 nomer 3 Tahun 2009 
15

 Abdul Ghoni, “Pemikiran Pendidikan Naquib al-Attas  Dalam Pendidikan Islam Kontemporer”, 

JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Volume 3, Nomor 1, March 2017   
16

 Zulman Effendi, “Pemikiran Islam Menurut Muhammad Naquib Al-Attas”, Vol. 2 No. 2 (2017): 

Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 
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untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi 

untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti.
17

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan 

jenis dan sifat penelitian, sumber data, tahap-tahap penelitian, metode pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

a. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ingin diuji maka penelitian ini 

termasuk Jenis penelitian bibliografi karena penelitian ini dilakukan untuk 

mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta generalisasi dari fakta-

fakta hasil pemikiran, ide-ide yang telah ditulis oleh pemikir dan ahli.
18

 

Jika dilihat dari tempat dimana penelitian ini duji, maka penelitian ini 

juga termasuk jenis penelitian kepustakaan atau library research yang 

memfokuskan pembahasan pada literature-literatur baik berupa buku, jurnal, 

makalah, maupun tulisan-tulisan lainnya. Yang dilakukan dengan membaca 

kitab-kitab karangan Syed Muhammad Al-Naquib al-Attas itu sendiri (sebagai 

data primer) serta kitab-kitab dan jurnal yang ditulis mengenai berbagai 

pemikiran AlAttas termasuk juga kitab-kitab ulama klasik (sebagai data 

sekunder). 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis deduktif. Deskriptif analisis 

deduktif ialah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum 

menjadi pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio 

(berfikir rasional).
19

 Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang dilakukan dengan menggali data dan informasi dari teori atau 

pendapat para ahli yang terdapat dalam karya tulis baik berupa buku, jurnal 

dan artikel mengenai pemikiran pendidikan Islam dan relevansinya terhadap 

Sistem pendidikan nasional yang digagas oleh Syed Muhammad Naquib Al-

Attas Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis,yaitu pencarian 

berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, 

menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap 

hasil yang dilakukan.
20

 

 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Dalam penelitian ini, sumber data digolongkan menjadi dua yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung  dari subjek 

                                                             
17

  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.2. 
18

 Nazir , Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Aksara, 1998), h.62.  
19

  Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), h. 15. 
20

 Munzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rajawali Pers, 1990). H. 62. 
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yang penetelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
21

 Adapun 

sumber utama dari penelitian ini, adalah Konsep Pendidikan dalam Islam: 

Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam, diterjemahkan oleh 

Haidar Bagir dari buku Syed Muhammad Naquib Al- Attas. “The Concept of 

Education in Isla: A Framework for an Islamic Philosophy of Education. Cet. 

IV. MIZAN, Bandung, 1992. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data sekunder yaitu kesaksian sumber data yang berkaitan 

langsung dengan sumbernya yang asli. Sumber sekunder bertujuan untuk 

melengkapi data-data primer. Adapun dalam penelitian ini sumber data 

sekunder yang digunakan yaitu:  

1) Wan Mohmd Nor Wan Daud. 2003. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam 

Syed M. Naquib Al- Attas, Penerjemah: Hamid Fahmy, dkk. Bandung: 

MIZAN 

2) Drs. Kemas Badaruddin, M. Ag. Filsafat pendidikan Islam (Analisis 

Pemikiran Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al- Attas). Yogyakarta: 

PUSTAKA BELAJAR  

3) Dr. H. Komaruddin Sassi. 2020. Ontologi Pendidikan Islam Paradigma 

Tauhid  Syed Muhammad Naquib Al-Attas Revitalisasi Adab-Ta’dib dalam 

pendidikan. Jakarta: Kencana 

4) Abu Muhammad Iqbal. 2015. Pemikiran Pendidikan Islam. 

Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR 

5) DR. H. ABUDDIN NATA,MA. Pemikiran Para Tokoh Pendidikan 

Islam(seri kajian filsafat pendidikan islam). 2003. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada 

6) Abuddin Nata. 2012. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta:KENCANA 

PERDANA MEDIA GRUP 

7) Ahmad Tafsir. 2014. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya 

8) Zakiah Daradjat. 2018. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta:BUMI AKSARA 

 

c. Tahap-tahap Penelitian 

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian studi pustaka ini adalah : 

a) Malakukan inventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan 

masalah penelitian, seperti buku-buku, laporan penelitian (skripsi, tesis dan 

lain-lain), ensiklopedia, jurnal dan sebagainya. 

b) Melakukan pemilihan isi dalam pustaka (bahan pustaka yang telah dicari). 

c) Melakukan penelaahan terhadap tulisan dalam bahan pustaka. Penelaahan 

tersebut dilakukan dengan cara pemilihan unsur-unsur informasi, terutama 

konsep dan teori, dan unsur-unsur metodologi yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

                                                             
21

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),  h. 91. 
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d) Melakukan pengelompokkan hasil yang telah ditulis, sesuai rumusan yang 

telah tercantum dalam masalah dan pertanyaan penelitian. Ia merupakan 

bahan baku untuk disajikan dalam rumusan kajian pustaka. Dalam rumusan 

ini dikemukakan tentang beberapa pengertian, konsep, teori dan model 

penelitian yang lazim digunakan tentang subyek penelitian yang digunakan.
22

 

  

d. Metode Pengumpulan Data 

Seperti halnya penelitian literatur, dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan media documenter. Sumber-sumber data yang telah terkumpul 

seperti telah disebutkan di atas, kemudian dijadikan dokumen. Dokumen-

dokumen itu kemudian dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang 

diperlukan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam proses ini, data-data yang 

telah ditemukan serta dikelompokan ke dalam beberapa kelompok. Setelah data 

yang diperlukan cukup, kemudian dilakukan sistematisasi dari masing-masing 

data tersebut untuk selanjutnya dilakukan analisi komparatif.
23

 

 

e. Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi 

permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis).Teknik analisis isi merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk 

membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi pesan pada suatu buku.  

dengan cara mengidentifikasi isi pesan pada suatu buku. Analisis isi digunakan 

untuk melakukan analisis, terhadap pemikiran pendidikan Islam menurut Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas terhadap pendidikan diera modern, sehingga dapat 

ditemukan jawaban dari masalah yang diteliti, yaitu pemikiran pendidikan Islam 

dan relevansinya terhadap pendidikan diera modern yang digagas oleh Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan proposal skripsi tentu ada sistematika pembahasan, sistematika 

pembahasan yang telah disusun penulis sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam pendahuluan ini penulis menguraikan penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

signifikansi/manfaat penelitian, kajian hasil penelitian yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Landasan Teori 

                                                             
22

  Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi : Bidang Ilmu 

Agama Islam (Jakarta : Logos, 1998), h. 35. 
23

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 

133.  
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Bagian ini berisi teori-teori yang berisi penjelasan tentang pendidikan Islam 

secara umum dengan dengan bagian dari pengertian pendidikan Islam, dasar 

pendidikan islam, pendidik dan peseta didik, tujuan pendidikan Islam, kurikulum 

pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, media pendidikan Islam, evaluasi 

pendidikan Islam. 

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian 

Pada bab ini berisi riwayat hidup Syed Muhammad Naquib Al-Attas, latar 

belakang pendidikan dan karya-karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 

BAB IV:  Pembahasan dan Analisis Penelitian 

 Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis pemikiran pendidikan 

islam menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Relevansi Implikasi Di 

Indonesia. 

 

 

BAB V : Penutup  

Pada akhir pembahasan ini penulis mengemukakan simpulan dan rekomendasi 

yang berkaitan dengan realitas hasil penelitian, demi keberhasilan dan pencapaian 

tujuan yang diharapkan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Pendidikan Islam 

Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan pengertian pendidikan islam, 

diantaranya, adalah: 

 Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir, MA menyatakan bahwa: 

Pendidikan islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.
24

 

 Dr. Zakiah Daradjat, dkk menyatakan bahwa:  

Pendidikan islam adalah usaha, kegiatan, yang dilakukan oleh pendidik untuk 

membentuk manusia yang berkepribadian manusia.
25

    

Ahmad . D Marimba menyatakan bahwa: 

Pendidikan Islam secara umum merupakan suatu usaha bimbingan yang 

dilakukan kepada anak/peserta didik pada masa pertumbuhan dan perkembangannya 

agar mampu memiliki kepribadian dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam 

kehidupannya.
26

 

 

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwasanya, pendidikan islam adalah 

suatu bimbingan  yang dilakukan oleh pendidik yang diarahkan kepada peserta didik 

agar dapat menciptakan dan melahirkan insan kamil yang dapat menerapkan nilai-

nilai keislaman dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

B. Dasar Pendidikan Islam 

                                                             
24

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspekti Islam, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 

2014), h. 32 
25

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 28 
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Cet. III, h. 12-13 



13 
 

Menurut Hasan Langgulung, bahwa dasar atau sumber pendidikan islam yaitu 

Al-qur‟an, sunnah, ucapan para sahabat, tradisi atau adat yang sudah dipraktikan 

dalam kehidupan masyarakat dan hasil ijtihad para ahli. Selain itu adapula yang 

meringkas sumber pendidikan islam menjadi tiga macam yaitu Al-qur‟an, sunnah, dan 

ijtihad para ahli. Sumber-sumber pendidikan islam ini selengkapnya dapat 

dikemukakan sebagai berikut:  

1. Al-qur‟an 

Pertama, dari segi namanya, Al-qur‟an sudah mengisyaratkan bahwa al-qur‟an 

memperkenalkan dirinya sebagai kitab pendidikan. Al-qur‟an secara harfiah 

bebrarti membaca atau bacaan dan menulis. Membaca dan menulis dalam arti 

seluas-luasnya merupakan kegiatan utama dan pertama dalam kegiatan 

pendidikan.  

Kedua dari segi surat yang pertama kali diturunkan, yaitu ayat 1-5 surat Al- alaq, 

juga berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Lima ayat tersebut antara lain 

berkaitan dengan metode (iqra‟), guru (tuhan yang memerintahkan membaca), 

murid (nabi Muhammad yang diperintahkan membaca), sarana dan prasarana (al-

qalam), kurikulum (sesuatu yang belum diketahui).  

Ketiga dari segi kandungannya, Al-qur‟an berisi ayat-ayat yang mengandung 

isyarat tentang berbagai aspek pendidikan. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses 

belajar mengajar, guru, dan berbagai komponen pendidikan lainnya dapat 

dirumuskan dari ayat-ayat al-qur‟an. 

2. As-Sunnah 

Hadist adalah segala bentuk prilaku, bicara Nabi yang merupakan cara yang 

diteladani dalam dakwah islam yang termasuk dalam tiga dimensi yaitu; berisi 

ucapan. Pertanyaan dan persetujuan Nabi atas peristiwa yang teradi. Semua 

contoh yang ditunjukan Nabi nerupakan arah yang dapat diteladani oleh manusia 

demi aspek kehidupan. Posisi hadist sebagai sumber Pendidikan utama bagi 

pelaksanaanya Pendidikan Islam yang dijadikan referensi teoretis maupun praktis. 

Acuan tersebut dilihat dari dua bentuk yaitu; a) sebagai acuan syari‟ah yang 

meliputi muatan-muatan pokok ajaran islam secara teoretis. b) sebagai acuan 

oprasional aplikatif yang meliputi cara Nabi memerankan perannya sebagai 

pendidik yang profesional, adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran islam. 

3. Ijtihad  

Melakukan ijtihaj dalam pendidikan islam sangatlah perlu, karena media 

pendidikan merupakan sarana utama dalammembangun pranata kehidupan social 

dalam arti maju mundurnya kebudayaan manusia berkembang secara dinamis 

sangat ditentukan dari dinamika system pendidikan yang  

dilaksnakan.  

Dalam dunia pendidikan sumbangan ijtihad dalam keikut sertaannya menata 

system pendidikan yang ingin di capai, sedangkan untuk perumusan system 

pendidikan yang dialogis dan adaptik, baik karena pertimbangan perkembangan 

zaman maupun kebutuhan manusia dengan berbagai potensi diperlukan upaya 
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maksimal. Proses ijtihad harus merupakan kerja sama yang utuh di antara 

Mujtahid.
27

 

Dasar pendidikan islam dimulai dari pengetahuan dalam masyarakat atau 

lingkungan sehari-hari dengan itu akan timbul ilmu pengetahuan pada siri 

seseorang. Salah satu penopang keberhasilan Negara yaitu dengan adanya 

Pendidikan dalam hal ini pendidikan islam sangat berperan bagi kemajuan suatu 

Negara. Melihat sangat pentingnya sebuah pendidikan bahkan diriwayatkan suatu 

hadist Nabi, yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu dengan ilmu 

pengetahuan. Sebab dengan kita memiliki ilmu seseorang akan dapat mengetahui 

barang yang benar dan yang salah, dapat mengetahui perintah dan larangan Allah, 

sehingga dapat melakukan perintah-perintah Allah dengan baik, benar dan 

sempurna, menjadikan amal perbuatannya diterima oleh Allah dan diberikan 

pahala disurga. sedangkan menurut Ahmad Dahlan dasar pendidikan islam yaitu, 

Al-Qur‟an dan Hadist.
28

  

 

C. Tujuan Pendidikan Islam 

Sebelum Ahmad Tafsir merumuskan tujuan pendidikan islam, seharusnya 

kita mengetahui terlebih dahulu ciri manusia sempurna menurut islam. 

Manusia sempurna menurut islam adalalah: 

1. Jasmani yang sehat serta kuat dan berketerampilan 

Orang islam perlu memiliki jasmani yang sehat serta kuat, terutaman 

berhubungan dengan keprluan penyiaran dari pembelaan serta penengakan ajaran 

islam. Dilihat dari sudut ini maka islam mengidealkan muslim yang sehat serta 

kuat jasmaninya. 

Islam menghendaki agar orang islam itu sehat mentalnya karena inti ajaran 

islam(iman) adalah persoalan mental. Kesehatan mental berkaiatan erat dengan 

kesehatan jasmani, karena kesehatan jasmani itu sering berkaitan dengan 

pembelaan islam,maka sejak permulaan sejarahnya pendidikan jasmani(agar sehat 

kuat) diberikan oleh para pemimpin islam. Pendidikan itu langsung dihubungkan 

dengan pembelaan islam, yaitu berupa latihan memanah, berenang, menggunakan 

senjata, menunggang kuda, lari cepat. Pentingnya kekuatan dan kesehatan fisik itu 

juga mempunyai dalil naqli. 

Dalam surat al-Anfal ayat 60 disebutkan agar orang islam mempersiapkan 

kekuatan dan pasukan berkuda untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Yang 

dimaksud musuh Allah ialah yang mengancam agama islam. Persiapan itu 

diselenggarakan antara lain berupa pendidikan jasmani. 

Kesehatan dan jasmani juga berkaitan dengan dengan kemampuan menguasai 

filsafat dan sains serta pengolahan alam. Oleh karena itu, semakin wajarlah 

kiranya bila islam memandang jasmani yang sehat serta kuat sebagai salah satu 

ciri muslim yang ideal. 

                                                             
27

 Syaiful Anwar, Relevansi Pendidikan K.H Hasyim Asy‟Ari & K.H Dahlan pada masa sekarang, UIN 

Jogja, 2015, hal 10-11   
28

 Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers,2002), h. 107 
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Jasmani yang sehat serta kuat berkaitan juga dengan ciri lain yang dikehendaki 

ada pada muslim yang sempurna, yaitu menguasai salah satu keterampilan yang 

diperlukan dalam mencari rezeki dalam kehidupan. Agaknya ayat-ayat al-Qur‟an 

berikut memberikan petunjuk tentang perlunya muslim memiliki keterampilan: 

(hud:37) 

Rasullulah saw. Menyenangi muslim yang mampu mengerjakan sesuatu 

secara professional. 

Muslim yang hidup pada zaman modern ini, juga di Indonesia, tidaklah 

mungkin meremehkan pendidikan keterampilan. Orang akan sulit skali 

menyelenggarakan kehidupannya tanpa memiliki salah satu keterampilan yang 

diperlukan dalam kehidupannya. Salah satu ciri muslim yang baik ialah memiliki 

sekurang-kurangnya jenis keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan.
29

 

 

2. Cerdas serta pandai 

Islam menginginkan pemeluknya cerdas serta pandai. Itulah ciri akal yang 

berkembang secara sempurna. Cerdas ditandai dengan adanya kemampuan 

menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, sedangkan pandai ditandai oleh 

banyak memiliki pengetahuan, jadi banyak memiliki informasi. Salah satu ciri 

muslim yang sempurna ialah cerdas serta pandai. Kecerdasan dan kepandaian itu 

dapat ditilitik melalui indicator-indikator sebagai berikut: 

Pertama, memiliki sains yang banyak dan berkualitas tinggi. Sains adalah 

pengetahuan manusia yang merupakan produk indera dan akal, dalam sains 

kelihatan tinggi atau rendahnya mutu akal. Orang islam hendaknya tidak hanya 

menguasai teori-teori sains, tetapi berkemampuan pula  menciptakan teori-teori 

baru dalam sain. Termasuk teknologi. 

Kedua, mampu memahami dan menghasilkan filsafat. Berbeda dengan sain, 

filsafat adalah jenis pengetahuan yang semata-mata akliyah. Dengan ini, orang 

islam akan mampu memecahkan masalah filosofis. 

Perlunya ciri akliah dimiliki oleh muslim dapat diketahui dari ayat al-Qur‟an serta 

hadist Nabi Muhammad saw. Ayat dan hadis itu biasanya diungkapkan dalam 

bentuk perintah agar belajar dan atau perintah menggunakan indra dan akal. 

Adapun ayat al-Qur‟an yang mewakili(al-zumar:9) 

Ayat diatas jelas menunjukan pentingnya ilmu(pengetahuan) dimiliki orang islam, 

pentingnya berpikir dan pentingnya belajar. 

Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa pengetahuan dapat diperoleh 

dengan cara belajar. Jadi dengan begitu orang islam diperintahkan agar belajar. 

Jadi jelaslah bahwa islam menghendaki agar orang islam berpengetahuan. Ini 

adalah salah satu ciri akal yang berkembang baik. Akal yang berkembang baik itu 

berisi banyak pengetahuan sains, filsafat, serta mampu menyelesaikan masalah 

secara ilmiah dan filosofis. 
30

   

3. Rohani yang berkualitas 

                                                             
29

 Ahmad Tafsir, Op. Cit., h.41-43 
30

 Ibid., h. 43-44 
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Rohani yang dimaksud disini adalah aspek manusia selain jasmani dan 

akal(logika). Rohani itu samar, ruet, belum jelas batasannya, manusia belum 

memiliki cukup pengetahuan untuk mengetahui hakikatnya. Kebanyakan buku 

pendidikan islam menyebutnya qalb(kalbu). 

Kekuatan jasmani terbatas pada objek-objek berwujud materi yang dapat 

ditangkap oleh indra. Kekuatan akal atau pikir betul-betul sangat luas dapat 

mengetahui objek yang abstrak, tetapi sebatas dapat dipikirkan secara logis. 

Kekuatan rohani(tegasnya kalbu) lebih jauh daripada kekuatan akal. Bahkan ia 

dapat mengetahui objek secara tidak terbatas. Karena itu islam amat 

mengistimewakan aspek kalbu. Kalbu dapat menembus alam ghaib, bahkan 

menembus tuhan. Kalbu inilah yang merupakan potensi manusia yang mampu 

beriman secara sungguh-sungguh. Bahkan iman itu, menurut al-Qur‟an, 

tempatnya didalam kalbu: 

(al-Maidah ayat 41) 

Jadi, menurut aya ini kata-kata iman tidaklah merupakan pertanda bahwa 

orang yang mengatakannya itu sudah beriman, iman itu dihati, bukan dimulut, 

iman itu juga bukan dikepala, yang ada dikepala ialah pengetahuan tentang iman, 

pengetahuan tentang tuhan, tetapi, yang dikepala itu bukan iaman, iman itu 

didalam hati.  

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa kalbu berkualitas tinggi itu adalah 

kalbu yang penuh berisi iman kepada Allah atau dengan ungkapan lain, kalbu 

yang takwa kepada Allah. 

Kalbu yang penuh iman itu mempunyai gejala-gejala yang amat banyak. 

Kalbu iman itu ditandai bila orangnya salat, ia salat dengan khusyuk, bila 

mengingat Allah, kulit dan hatinya tenag, bila disebut nama Allah, bergetar 

hatinya, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka sujud dan 

menangis. Itulah ciri utama hati yang penuh iman atau takwa. Dari situlah akan 

muncul manusia yang berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, 

dapatlah disimpulkan bahwa manusia sempurna dalam pandan islam ialah 

manusia yang hatinya penuh iman atau takwa kepada manusia.
31

  

 

Dari penjelasan diatas maka penulis mendapat kesimpulan bahwa muslim 

sempurna menurut islam ialah muslim yang: 

1. Jasmani sehat serta kuat 

2. Akalnya cerdas serta pandai 

3. Hatinya takwa kepada Allah 

Jasmani yang sehat serta kuat cirinya adalah: 

a. Sehat 

b. Kuat  

c. Berketerampilan 

Kecerdasan dan kepandaian cirinya adalah: 

1. Mampu menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat 

                                                             
31

 Ibid., 44-46 
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2. Mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah dan filosofis 

3. Memiliki dan mengembangkan sains 

4. Memiliki dan mengembangkan filsafat 

Hati yang takwa kepada Allah berciri: 

a. Dengan sukarela melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya 

b. Hati yang berkemampuan berhubungan dengan alam gaib. 

 

Jadi dapat kita simpulkan: Tujuan pendidikan islam merupakan muslim yang 

sempurna atau manusia bertakwa atau manusia beriman atau manusia yang beibadah 

kepada Allah dan yang memiliki ke 9 ciri-ciri yang telah dijabarkan diatas. 

 

Adapun mnenurut beberapa para alhi paparkan mengenai tujuan pendidikan islam: 

Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa: 

Tujuan pendidikan islam adalah terbentuknya orang yang berkepribadian muslim. 

Dalam membentuk kepribadian seorang muslim pun menurut marimba ada 3 

taraf yaitu: 

a. Taraf pembiasaan; pada masa vital, masa kanak-kanak dan separuh masa sekolah. 

Dengan catatan bahwa pada masa vital dan kanak-kanak pembetukan ini barulah 

berupa pernbiasaan hidup teratur dan dasar-dasar kebersihan. pada masa 

selanjutnya (masa sekolah) dapatlah dimulai latihan berpuasa dan sholat. 

b. Pembentukan pengetahuan, sikap dan minat dilaksanakan pada masa sekolah, masa 

remaja sampai saat-saat dewasa. Anak-anak telah sanggup menerima pengetahuan 

terutama yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaannya pada taraf pertama. 

Pengetahuan keagamaan, nilai kemasyarakatan dan kesusilaan telah dapat 

dipahaminya secara berangsur-angsur. Semuanya ini membantu dalam 

perkembangannya dimasa dewasa. 

c. Pembentukan kerohanian yang tinggi berlangsung pada masa dewasa sampai masa 

kesempurnaan. pada masa ini pendidikan telah menjadi pendidikan sendiri. Nilai-

nilai yang telah diketahuinya sekarang dianutnya sesuai dengan pilihannya dan 

keputusannya sendiri. Ini menjadi dasar keyakinan dan keimanannya.  

Meninjau hubungan kedua proses ini jelaslah bahwa pembagian atas taraf: 

pembentukan itu sesuai dengan taraf kematangan/kesanggupan menerima dan 

mengolah. 

Jadi penulis memahami Tujuan utama pendidikan islam bagi marimba adalah 

mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat 

sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. 

 

 Al-Ghazali menyatakan bahwa: 

Tujuan pendidikan menurut al-ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan 

keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan 

taqarrub kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau 

mendapatkan kemegahan dunia. Sebab jika tujuan pendidikan diarahkan selaim untuk 

mendekatkan diri pada Allah, akan menyebabkan kesesatan dan kemundaratan. 
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D. Pendidik dan Peserta Didik 

Ahmadi  menjelaskan: 

Pendidik adalah sebagai peran pembimbing dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa merasa aman dan 

berkeyakinan bahwa kecakapan dan prestasi yang dicapai mendapat penghargaan dan 

perhatian sehingga dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa. 

  mulyasa menjelaskan: 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Husnul Chotimah menjelaskan: 

Pengertian guru secara sederhana adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan 

ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. 

 

Dri Atmaka menjelaskan: 

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan 

kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohaninya. 

 

Maka dari itu penulis memahami pendidik adalah orang dewasa yang memiliki 

peran penting bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan melaksanakan 

proses belajar mengajar yang dapat menyediakan kondisi agar  peserta didik merasa 

aman dan dapat berkembang secara efektif baik jasmani maupun rohaninya hingga 

dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik.  

 

 Adapun beberapa pendapat tokoh mengenai peserta didik yaitu: 

 Menurut UUD N0. 20 Tahun 2003: 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. 

Menurut Oemar Hamalik: 

Peserta Didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran disamping faktor 

guru, tujuan, dan metode pengajaran. 

Menurut Abu Ahmadi: 

Peserta didik adalah orang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, 

bimbingan, orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya 

sebagai makhluk tuhan, sebagai manusia, sebagai warga Negara, sebagai masyarakat 

dan individu. 

Abdul Mujib mengatakan: 

peserta didik cakupannya sangat luas, tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi 

mencakup orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya mengkhususkan bagi 

individu yang berusia kanak-kanak. Penyebutan peserta didik mengisyaratkan tidak 

hanya dalam pendidikan formal seperti sekolah, madrasah dan sebagainya tetapi 

penyebutan peserta didik dapat mencakup pendidikan non formal seperti pendidikan 

di masyarakat, majlis taklim atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainya. 
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Maka dari itu penulis menyimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa 

peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui 

proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, disemua jenjang dan jenis pendidikan. 

Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari, penerima, dan penyimpan dari proses 

pembelajaran.  

 

E. Kurikulum Pendidikan Islam 

Kurikulum secara bahasa dapat diartikan bahwa kurikulum ialah rencana atau 

bahasan pengajaran, sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. 

Selanjutnya dijumpai pula pengertian kurikulum yang dikemukakan para ahli 

pendidikan,yang secara umum dapat dibedakan kedalam pengertian yang sempit dan 

yang lebih luas. 

Kurikulum dalam bidang pendidikan, dalam arti dalam arti yang sempit atau 

tradisional dikemukakan sebagai berikut: 

  Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani mengemukakan bahwa: 

Kurikulum adalah jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru latih dengan 

orang-orang yang dididik dan dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap mereka. 

Abdurrahman Salih Abdullah mengemukakan bahwa: 

Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disiapkan berdasarkan rancangan 

yang sistematik dan koordinatif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang 

diterapkan. 

Muhammad Ali Khalil mengemukakan bahwa: 

Kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga 

pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Dari ketiga rumusan tentang kurikulum dalam arti yang sempit dan tradisional 

dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut: 

Pertama, kurikulum tradisional dan sempit lebih memilih dari segi 

fungsionalnya: 1)sebagai program studi yang harus dipelajari oleh peserta didiki, 

2)sebagai konten, yaitu data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa 

dilengkapi dengan data atau informasi lain yang memungkinkan timbulnya kegiatan 

belajar, 3)sebagai kegiatan terencana, 4)sebagai hasil belajar, 5)sebagai reproduksi 

kultural, 6)sebagai produk yaitu seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk 

mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu.  

Kedua, kurikulum dalam arti tradisional dan sempit lebih dilihat dari segi 

kepentingan masyarakat, budaya, dan hal lainnya yang bersifat eksternal. Yakni 

berbagai kepentingan masyarakat, budaya, nilai-nilai, ajaran dan lain sebagainya yang 

dating dari luar diusahakan untuk ditanamkan kedalam diri peserta didik, tanpa 

mempersoalkan apakah peserta didik tersebut membutuhkan semua hal yang berasal 

dari luar dirinya itu atau tidak. 

Ketiga, kurikulum tradisional dan sempit lebih menggambarkan upaya 

pewarisan ajaran, nilai, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan lain sebagainya, 

dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya. 
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Keempat, kurikulum tradisional dan sempit lebih menggambarkan proses 

belajar mengajar yang berpusat pada guru sedangkan peserta didik dalam posisi pasif 

dan hanya sekedar menerima warisan yang disampai oleh generasi sebelumnya. 

Kelima, kurikulum tradisional dan sempit menggambarkan sebuah rencana 

pengajaran yang tersusun secara sistematik, yang didalamnya terdapat unsur tujuan 

yang ingin dicapai, nama-nama mata pelajaran, garis-garis besar pokok bahasannya, 

program pengajaran, metode pengajaran, sumber pembelajaran, media pengajaran dan 

evaluasi, serta disertai pula tugas-tugas dan kegiatan belajar yang harus dilakukan 

guru dan para pelajar sesuai materi pelajaran tersebut. 

Selanjutnya kurikulum dalam arti luas yang lebih modern dan luas, dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

  Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa: 

Kurikulum adalah tidak hanya sekedar berisi rencana pelajaran atau bidang studi, 

melainkan semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan disekolah. Dan 

Ahmad pun mengatakan komponen-komponen kurikulum berisikan: 1) tujuan. 2) isi, 

3) metode, 4)evaluasi. 

Addamardasy Sarhan dan Munir Kamil menjelaskan bahwa: 

Kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, budaya, sosial, olahraga, dan 

seni, yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya didalam dan diluar sekolah 

dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan 

mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. 

Hasan Langgulung menjelaskan bahwa: 

Kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, 

dan kesenian, baik yang berada didalam maupun diluar kelas yang dikelola oleh 

sekolah.  

Dari ketiga pendapat diatas dapat diketahui, bahwa kurikulum dalam arti 

modern dan luas, memiliki ciri-ciri sabagai berikut: 

Pertama, dari segi isi dan kegiatan tidak hanya mencakup mata pelajaran yang 

diberikan didalam kelas, melainkan mencakup seluruh kegiatan yang dapat 

mempengaruhi pengertian, penghayatan, pengalaman dan keterampilan peserta didik 

dalam segala bidang. 

Kedua, segi prosesnya tidak hanya mencakup bentuk yang ditetapkan secara 

formal didalam dokumen kuriulum, melainkan juga bentuk kegiatan lainnya yang 

bersiat non formal, atau yang tidak tampak. Inilah yang disebut dengan istilah 

kurikulum tersembunyi(hidden circulum).
32

 

Adapun beberapa pendangan tokoh mengenai pembagian kurikulum pendidikan 

islam: 

a. Gagasan kurikulum Al-Ghazali 

Pandangan Al-Ghazali terhadap kurikulum dapat dilihat dari pandangan 

mengenai ilmu pengetahuan: 

1. Berdasarkan  pembidangan  ilmu  dibagi  menjadi dua bidang: 

A. Ilmu syari‟at sebagai ilmu terpuji, terdiri atas:  

                                                             
32
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a. Ilmu ushul (ilmu pokok): ilmu al-qur‟an, sunah  nabi, pendapat-

pendapat  sahabat dan ijma. 

b. Ilmu furu‟ (cabang): fiqh, ilmu hal ihwal hati dan akhlak. 

c. Ilmu  pengantar  (mukaddimah)  ilmu bahasa dan gramatika. 

d. Ilmu pelengkap (mutammimah). 

B. Ilmu bukan syari‟ah adalah: 

a. Ilmu terpuji : ilmu kedokteran, ilmu berhitung dan ilmu pustaka. 

b. Ilmu     yang     diperbolehkan     (tak merugikan); kebudayaan, sastra, 

sejarah, puisi. 

c. Ilmu   yang   tercela   (merugikan):   ilmu tenung, sihir dan bagian-

bagian tertentu dari filsafat. 

2. Berdasarkan  objek,  ilmu  dibagi  menjadi  tiga kelompok: 

a. Ilmu pengetahuan yang tercela secara mutlak,baik sedikit maupun banyak 

seperti sihir, azimat,  nujum  dan  ilmu  tentang  ramalan nasib. 

b. Ilmu pengetahuan yang terpuji, baik sedikit maupun banyak, namun kalau 

banyak lebih terpuji, seperti ilmu agama dan tentang ilmu beribadat. 

c. Ilmu pengetahuan yang kadar tertentu terpuji, tetapi jika mendalaminya 

tercela, seperti dari sifat naturalism. 

3. Berdasarkan status hukum mempelajari yang dikaitkan dengan nilai gunanya dan 

dapat digolongkan kepada: 

a. Fardu ain, yang wajib dipelajari oleh setiap individu, ilmu agama dan 

cabang-cabangnya. 

b. Fardu  kifayah,  ilmu  ini  tidak  diwajibkan kepada   setiap   muslim,   tetapi   

harus   ada diantara orang muslim yang mempelajarinya. Dan jika tidak 

seorangpun diantara kaum muslimin dan kelompoknya mempelajari ilmu 

dimaksud, maka mereka akan berdosa. Contohnya;  ilmu  kedokteran,  hitung, 

pertanian dll.
33

 

Al-Ghazali dalam menyiapkan kurikulumnya sangat memperhatikan ilmu-

ilmu agama dan akhlak, sebagaimana diperhatikan juga ilmu-ilmu yang menjadi 

keperluan bagi kehidupan masyarakat. Artinya, sangat memperhatikan aspek-aspek 

yang nyata terjadi dalam hidup, yaitu yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat, dan 

masyarakat tidak akan berdiri tegak tanpa ilmu-ilmu itu, sebagaimana Al-Ghazali 

menekankan juga aspek kebudayaan, menerangkan sesuatu  yang  menyenangkan  

dan  kelezatan  dalam ilmu  itu.  Di  samping ilmu  itu  wajib  dituntut  demi ilmu 

itu sendiri. Namun Al-Ghazali tidak mengungkapkan ilmu-ilmu kesenian dan 

estetika, bagaimanapun pentingnya, karena berpangkal kepada karakteristik Al-

Ghazali yang sufistik dan menjalani hidup bersusah-susah. 

Al-Ghazali juga tidak menekankan kepentingan  mengajarkan  pekerjaan,  

meskipun  dia menekankan kepentingan mengajarkan perindustrian yang 

merupakan keperluan bagi kehidupan manusia dan masyarakat. 
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Penulis memahami Dari    sifat    dan    corak    ilmu-ilmu    yang dikemukan 

diatas, terlihat dengan jelas, bahwa mata pelajar yang seharusnya diajarkan dan 

dimasukan kedalam kurikulum menurut Al-Ghazali didasarkan pada kedua 

komponen yaitu: 

1) Pertama, kecenderungan agama dan tasawuf. Kecenderungan-kecendurangan 

ini membuat Al- Ghazali menempatkan ilmu-ilmu agama diatas segalanya, dan 

memandangnya sebagai alat mensucikan  diri  dan  membersihkannya  dari 

kehidupan duniawi. Dengan kecenderungan ini, maka Al- Ghazali sangat 

mementingkan pendidikan etika, karena  menurutnya  ilmu  ini  berkaitan  erat  

dengan ilmu agama. 

2) Kedua, kecenderungan pragmatis. Kecenderungan ini tampak dalam karya 

tulisnya Al- Ghazali beberapa kali mengulangi penilaian terhadap ilmu 

berdasarkan manfaatnya bagi manusia, baik didunia maupun diakhirat. Ia juga 

menjelaskan bahwa ilmu netral yang tak digunakan oleh pemiliknya bagi 

manusia sebagai ilmu yang tak bernilai. Menurut Al- Ghazali ilmu dilihat dari 

segi fungsi dan manfaatnya dalam bentuk amaliah dan harus disertai dengan 

kesungguhan niat yang tulus dan ikhlas. 

 

b. Gagasan kurikulum Ibnu Khaldun 

Adapun pandangan Ibnu Khaldun mengenai kurikulum pendidikan, karena 

kurikulum merupakan salah satu komponen operasional pendidikan, maka dalam 

hal ini Ibnu Khaldun telah mengklasifikasikan ilmu  pengetahuan  yang  banyak  

dipelajari  manusia pada waktu itu menjadi dua macam yaitu: 

1. Ilmu-ilmu tradisional (Naqliyah) 

Ilmu naqliyah adalah yang bersumber dari al- Qur'an dan Hadits yang dalam hal 

ini peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang 

utama, karena informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syari‟at yang 

diambil dari al-Qur‟an dan Hadits. 

Adapun yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu naqliyah itu antara lain: ilmu 

tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadits, ilmu ushul fiqh, ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu 

bahasa Arab, ilmu tasawuf, dan ilmu ta‟bir mimpi. 

2. Ilmu-ilmu filsafat atau rasional (Aqliyah) 

Ilmu   ini   bersifat   alami   bagi   manusia,   yang diperolehnya     melalui     

kemampuannya     untuk berfikir.    Ilmu    ini    dimiliki    semua    anggota 

masyarakat  di  dunia,  dan  sudah  ada  sejak  mula kehidupan peradaban umat 

manusia di dunia.  

Menurut Ibnu Khaldun ilmu-ilmu filsafat (aqliyah) ini dibagi menjadi empat 

macam ilmu yaitu: 

a) Ilmu logika  

b) Ilmu fisika 

c) Ilmu metafisika 

d) Ilmu matematika termasuk didalamnya ilmu, geografi, aritmatika dan al-

jabar, ilmu  music, ilmu astromi, dan ilmu sosiologi. 
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c. Gagasan kurikulum Ahmad tafsir 

Ahmad Tafsir, mengemukakan  bahwa  kurikulum  adalah  program.  

Maksudnya ialah  kurikulum  ialah program untuk mencapai  tujuan pendidikan.  

Jadi  jika digabungkan pengertian kurikulum  menurut  UU  dengan  kurikulum  

menurut Ahmad Tafsir  bisa  disimpulkan secara singkat seperti  ini “kurikulum 

adalah sebuah program untuk mencapai tujuan pendidikan yang berisi tujuan, 

materi/isi, dan  bahan pelajaran”.     

Konsep yang ditawarkan oleh Ahmad Tafsir yaitu  konsep kurikulum yang 

berintikan keimanan dan akhlak sebagai core-nya, yang menjadikan ilmu atau 

keterampilan dan seni dalam kurikulum pendidikan Islami mengandung nilai-nilai 

keimanan.  Dengan berintikan keimanan seperti dijelaskan di atas, Ahmad Tafsir 

berpendapat bahwa kurikulum pendidikan Islami harus memuat nilai-nilai yang 

terkandung dalam butir-butir Pancasila, yaitu bisa dilihat dibawah ini34: 1). 

Ketuhanan Yang Maha Esa; 2).Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa; 3). Persatuan Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa; 4).Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam 

permusyawaratan perwakilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 5).Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Jadi, menurut Ahmad Tafsir kurikulum pendidikan Islami adalah kurikulum 

yang berlandaskan keimanan yang menjadikan akhlak, ilmu, atau keterampilan dan 

seni yang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam pancasila 

Yang dapat penulis pahami menurut beberapa pendapat para ahli, kurikulum 

pendidikan islam adalah seperangkat perencanaan pembelajaran yang dirancang 

secara sistematis, dengan maksud untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam 

segala segi dan mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan.   

F. Metode Pendidikan Islam 

Yang dimaksud dengan metode pendidikan disini adalah semua cara yang 

digunakan dalam upaya mendidik.
35

 

Menurut Armai Arief secara etimologi, “metode berasal dari bahasa yunani 

“methodos”. Kata ini terdiri dari dua suku  kata yaitu metha yang berarti melalui atau  

melewati dan  hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang 

dilalui untuk mencapai tujuan.
36

 

Abuddin Nata, “metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa metode adalah 

suatu saran untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi 

pengembangan disiplin ilmu tersebut”.
37

 

Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh para tokoh pendidikan. 

Diantaranya sebagai berikut: 
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Hasan langgulung mendenifisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang 

harus dilalui untuk mencapai tujuan. 

Ahmad Tafsir mendenifisikan metode pendidikan sebagai semua cara yang 

digunakan dalam upaya mendidik. Oleh karena itu, kata metode di sini diartikan 

secara luas mencakup juga metode mengajar, karena mengajar termasuk salah satu 

upaya mendidik. 

Menurut Ahmad Dahlan:   

Ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan 

pesantren dan pendidikan Barat. Pandangan Ahmad Dahlan, ada problem mendasar 

berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya lembaga 

pendidikan pesantren. Menurut Syamsul Nizar, dalam bukunya Filsafat Pendidikan 

Islam, menerangkan bahwa problem tersebut berkaitan dengan proses belajar-

mengajar, kurikulum, dan materi pendidikan. 

Pertama, dalam proses belajar-mengajar, sistem yang dipakai masih 

menggunakan sorogan (khalaqah), ustadz/kiyai dianggap sebagai sumber kebenaran 

yang tidak boleh dikritisi. Kondisi ini membuat pengajaran nampak tidak demokratis. 

Fasilitas-fasilitas modern yang sebenarnya baik untuk digunakan dilarang untuk 

dipakai karena menyamai orang kafir. 

Kedua, materi dan kurikulum yang disajikan masih berkisar pada studi Islam 

klasik, misalnya, fikih, tasawuf, tauhid, dan sejenisnya. Ilmu-ilmu itu wajib syar'i 

untuk dipelajari. Sementara ilmu modern tidak diajarkan karena ilmu itu termasuk 

ilmu Barat yang haram hukumnya bagi orang Islam untuk mempelajarinya. Ilmu-ilmu 

selain studi Islam klasik tersebut dianggap bukan ilmu Islam. Padahal kalau diteliti, 

ilmu-ilmu yang berkembang di Barat itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari 

ilmu yang sudah dikembangkan oleh umat Islam pada zaman keemasan Islam. 

Ketiga, pendidikan modern hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di 

dunia Barat. Metode pengajaran sudah menggunakan metode modern. Pendidikan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda ini tidak diajarkan ilmu-ilmu 

keislaman. Kebanyakan siswa yang bisa masuk dalam pendidikan ala Barat ini adalah 

orang-orang priyayi atau pegawai pemerintah Belanda. 

Dari realitas pendidikan tersebut, Ahmad Dahlan menawarkan sebuah metode 

sintesis antara metode pendidikan modern Barat dengan metode pendidikan pesantren. 

Dari sini tampak bahwa lembaga pendidikan yang didirikan Ahmad Dahlan berbeda 

dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat pribumi saat ini. Sebagai 

contoh, Ahmad Dahlan mula-mula mendirikan SR di Kauman dan daerah lainnya di 

sekitar Yogyakarta, lalu sekolah menengah yang diberi nama al-Qism al-Arqam yang 

kelak menjadi bibit madrasah Mu‟allimin dan Mu‟allimat Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

Metode pembelajaran yang dikembangkan Ahmad Dahlan bercorak kontekstual 

melalui proses dialogis dan penyadaran. Contoh klasik adalah ketika beliau 

menjelaskan surat al-Ma‟un kepada santri-santrinya secara berulang-ulang sampai 

santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan 

menolong fakir-miskin, dan harus mengamalkan isinya. 
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Hal ini karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami 

secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Adapun perbedaan 

model belajar yang digunakan antara pendidikan di pesantren dengan pendidikan yang 

diajarka oleh Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut: 

1. Cara belajar-mengajar di pesantren menggunakan sistem Weton dan Sorogal, 

madrasah yang dibangun Ahmad Dahlan menggunakan sistem masihal seperti 

sekolah Belanda. 

2. Bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama. Sedangkan di 

madrasah yang dibangun Ahmad Dahlan bahan pelajarannya diambil dari buku-

buku umum. 

3. Hubungan antara guru-murid, di pesantren hubungan guru-murid biasanya 

terkesan otoriter karena para kiai memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral. 

Sedangkan madrasah yang dibangun Ahmad Dahlan mulai mengembangkan 

hubungan guru-murid yang akrab.
38 

 

Selanjutnya menurut Abdullah Ahmad metode yang digunakan yaitu: 

a. Metode debating club adalah metode yang diterapkan oleh Abdullah Ahmad atau 

yang dikenal dengan nama metode diskusi merupakan metode yang memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk bertanya dan berdialog secara 

terbuka tentang berbagai hal. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengubah cara lama 

yang menempatkan para siswa secara pasif dan kurang diberikan kebebasan, 

sementara waktu dipergunakan lebih banyak oleh guru.  

b. Selain itu, Abdullah Ahmad mengajukan metode pemberian hadiah dan hukuman 

sebagaimana yang berkembang saat ini. Menurutnya, bahwa pujian perlu diberikan 

guru bila anak didiknya memiliki akhlak yang mulia dan jika perlu diberikan 

hadiah. Bersamaan dengan itu, hukuman juga perlu diberikan jika anak didik 

bersikap sebaliknya. Namun hukuman ini tidak perlu diberikan secara kasar, 

karena hukuman semacam ini dapat menghilangkan keberanian yang ada pada diri 

anak. 

c. Metode lainnya yang perlu diterapkan menurut Abdullah adalah metode bermain 

dan rekreasi. Menurutnya bahwa anak-anak perlu diberi waktu untuk bermain dan 

bersenang-senang serta beristirahat dalam proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung. Karena jika tidak ada waktu beristirahat, dapat merusak prilaku anak 

yang semula baik, karena bosan dengan kegiatan yang banyak menguras daya 

pikirnya. Akibat lainnya, hatinya akan mati, pemahamannya terhadap bahan 

pelajaran yang diberikan akan tumpul serta cahaya akalnya akan padam. 

 

Jadi penulis menyimpulkan metode pendidikan islam adalah suatu yang 

mengacu pada sebuah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

hubungan(pembelajaran) dengan peserta didik, pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. 
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G. Media Pendidikan Islam 

mengenai media pendidikan para ahli memiliki beberapa perbedaan yaitu: 

Sutari Imam Barnadib menjelaskan: 

Media pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan atau situasi/benda yang dengan 

sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.
39

 

Ahmad D. Marimba Menjelaskan: 

Media pendidikan adalah alat pendidikan sebagai segala sesuatu atau apa yang 

dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
40

 

Zakiah Daradjat menjelaskan: 

media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindrai, 

khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar 

kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung (media komunikasi) dalam 

proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektifitas hasil belajar siswa.
41

 

 

Dari pendapat para ahli tersebut, penulis menyimpulkan media pendidikan 

islam adalah suatu alat bantu penghubung pendidik dengan peserta didik dalam proses 

belajar mengajar dengan benda yang dapat dilihat dan didengarkan sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas hasil belajar peserta didik dalam mencapai tujuannya.  

 

H. Evaluasi Pendidikan Islam 

Dalam artian luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, 

dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternative-

alternatif keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi 

atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh 

informasi atau data.42 

Menurut Sudijono evaluasi pendidikan (education evaluation) dapat diartikan 

sebagai  penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan pendidikan. 

Ralph Tyler mengatakan bahwa:  

“Evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan 

sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika 

belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya”. 

 

Dari definisi-definisi tentang evaluasi pendidikan di atas dapat dipahami 

bahwa evaluasi pendidikan selain merupakan suatu proses untuk mengukur sejauh 

mana tujuan telah tercapai, juga berguna untuk membuat keputusan dalam dunia 

pendidikan. 
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