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ABTRAK 

 

 Hubungan filsafat dengan pendidikan bisa juga dilihat dengan 

mengidentifikasi pendekatan yang ada dalam filsafat kemudian 

dikaitkan dengan pendidikan. Pendekatan itu adalah spekulatif, 

preskriptif, dan analitis. Pendekatan spekulatif berarti memikirkan 

secara sistematis tentang segala sesuatu yang ada. Ini terdorong oleh 

daya manusia yang ingin melihat segala sesuatu sebagai keseluruhan. 

 Dalam bidang pendidikan, pendekatan ini diterapkan untuk 

menjelaskan konsepsi tentang kenyataan. Misalnya, mengenai 

pengertian dasar manusia menurut filsafat antropologi, mengenai 

pengertian pendidikan, sekolah, pendidik, anak didik, dan sebagainya 

Menurut Ahmad Tafsir, manusia mëmpunvai tiga "antena." Pertama 

indera. Indera harus dilatih agar mampu memperoleh pengetahuan 

tingkat tinggi. Indera harus dibantu dengan metode sains agar mampu 

menghasilkan sains yang berguna dan baik. Kedua, akal. Akal juga 

harus dilatih, jangan dirusak. Akal bisa dilatih dengan selalu berpikir 

agar mampu menghasilkan pemikiran yang logis tatkala manusia 

menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Ketiga, hati. Hati juga 

harus dilatih, namun demikian, dalam kenyataannya, sekarang ada 

kekurangseimbangan di antara ketiga "antena" itu. Sains dan filsafat 

kita tinggi, tetapi pengetahuan tentang yang gaib acapkali rendah 

 Dalam pendidikan Islam Ahmad Tafsir merumuskan dengan 

mengunakan pendekatan Islam  al-khuluq (karakter), al-khuluq sendiri 

adalah bentuk jamak dari akhlak. Atau pendekatak sepiritual 

(batiniah) bukan kondisi luar yang mencakup althab‟u (tabiat) dan al-

sajiyah (bakat). Dalam pendekatan ini menjadi khas; satu sifat atau 

kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri 

untuk mengidentifikasi seorang pribadi. Elemen karakter terdiri atas 

dorongan-dorongan, insting, refleks-refleks, kebiasaan-kebiasaan dan 

kecenderungan-kecenderungan, perasaan, emosi, sentimen, minat, 

kebajikan dan dosa serta kemauan 

Kata Kunci : Filsafat, Pendidikan Islam, Ahmad Tafsir 
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MOTTO 

 

 

                    

                 

                   

      

      Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalammajlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan:"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahuiapa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Mujadalah 11) 

 

“Usaha yang terbaik, dan jadikan Allah sebagai alasan untuk berbuat 

kebaikan” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebelum di uraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

di jelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini 

dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman. Judul skripsi 

ini adalah “Filsafat Pendidikan Islam Perspektif Ahmad Tafsir”. 

Adapun penjelasan istilah judul-judul tersebut sebagai berikut: 

1. Filsafat  

     Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat 

Muslim merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, 

alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan 

gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau 

peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran 

Islam. Dalam Islam, terdapat dua istilah yang erat kaitannya 

dengan pengertian filsafat, falsafa (secara harfiah "filsafat") 

yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam dan 

logika, dan Kalam (secara harfiah berarti "berbicara") yang 

merujuk pada kajian teologi keagamaan. Merujuk pada 

periodisasi yang dicetuskan Harun Nasution, perkembangan 

kajian filsafat Islam dapat dibagi ke dalam tiga periode yaitu 

periode klasik, periode pertengahan,dan periode modern. 

Periode klasik dari filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya 

Nabi Muhammad hingga pertengahan abad ke 13, yaitu antara 

650-1250 M. Periode selanjutnya disebut periode pertengahan 

yakni antara kurun tahun 1250-1800 M. Periode terakhir yaitu 

periode modern atau kontemporer berlangsung sejak kurun 

tahun 1800an hingga saat ini.Pengertian filsafat berubah-ubah 

dan berkembang dari masa kemasa, karena bergantung pada 

siapa tokoh filsafat yang saat itu sedang buming di masanya, 

namun dalam hal ini akan menjelaskan filsafat secara umum. 
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     Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu 

Philosophia yang berasal dari kata Philos yang artinya suka, 

cinta atau kecenderungan kepada sesuatu, sedang kata Sophia 

artinya kebijaksanaan.Dengan demikian itu filsafat dapat 

diartikan secara sederhana yaitu cinta atau kecenderungan pada 

kebijaksanaan.Kemudian Dr. Hidajat Nataatmadja mengartikan 

dengan merujuk kepada makna filsafat, dengan istilah filsafat 

yang mengandung kata “philos” dan “sophos”.Philos tidak lain 

bermakna cinta, dan sophos adalah kearifan. Dengan demikian 

filsafat berarti “ilmu kearifan cinta”. Tetapi bukankah cinta 

sering diartikan sebagai manifestasi Asma Allah dari dimensi 

manusia. Dan filosofi juga dapat diartikan sebagai lmu kearifan 

Tuhan.
1
 

2. Pendidikan 

     Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar 

oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani maupun rohani 

si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Salah 

satunya didalampendidikan agama berwawasan multikultural 

adalah gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan agama 

dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup 

bersama dalam keragaman dan perbedaan agama-agama, 

terjalin dalam suatu relasi dan interdependensi dalam situasi 

saling mendengar dan menerima perbedaan perspektif agama-

agama dalam satu dan lain masalah dengan pikiran terbuka, 

untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik antaragama 

dan menciptakan perdamaian melalui sarana pengampunan dan 

tindakan tanpa kekerasan.
2
 

                                                             
1
Hidajat Nataatmdja, Revolusi Ilmu dan Ilmu Revolusi, (Jakarta, 

Bina Humanika, 1986), hlm.120 
2
Zulhammi ,STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL, Batusangkar International 

Conference I, 15-16 October 2016.h.777 
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3. Ahmad Tafsir  

     Ahmad Tafsir lahir di Bengkulu 19 April 

1942.Pendidikannya diawali disekolah rakyat (sekarang SD) di 

Bengkulu, melanjutkan sekolah di PGA (Pendidika Guru 

Agama) 6 tahun di Yogyakarta.Selanjutnya belajar di Fakultas 

Tarbiyah IAIN Yogyakarta, dan menyelesaikan Jurusan 

Pendidikan Umum tahun 1969.Tahun 1975-1976 (selama 9 

bulan) mengambil Kursus Filsafat di IAIN Yogyakarta. Tahun 

1982 mengambil Program S2 di IAIN Jakarta.Tahun 1987 

sudah menyelesaikan S3 di IAIN Jakarta juga.Sejak tahun 1970, 

Tafsir mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Bandung, sampai 

sekarang.Tahun 1993, Guru Besar Ilmu Pendidikan ini 

mempelopori berdirinya Asosiasi Sarjana Pendidikan 

Islam.(ASPI).Sejak Januari 1997 diangkat menjadi Guru Besar 

pada Fakultas Tarbiyah IAIN Bandung.
3
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

     Secara ilmiah dapat penulis utarakan beberapa alasan memilih 

judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Penulis melihat dunia pendidikan di Indonesia saat ini telah 

mengalami dikotomi keilmuan, antara ilmu- ilmu agama dan 

ilmu- ilmu umum, sehingga dikotomi atau pemisahan ini telah 

membawa dunia pendidikan di Indonesia menjadi suatu 

pendidikan yang tidak seimbang dan menjadikan ilmuwan- 

ilmuwan yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan 

kemasyarakatan serta lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, 

pendidikan agama yang telah mengalami pemisahan dari dunia, 

ilmu- ilmu sosial dan humaniora, telah menjadikan pakar agama 

yang tidak peka terhadap kehidupan sosial, serta gagap terhadap 

kemajuan dalam dunia modern. Agama seolah terlepas dari 

realitas sosial. Apalagi studi islam yang telah ada selama ini 

seolah menampakkan tumpang tindih yang merugikan baik bagi 

pengajar maupun yang diajar. Pemikiran yang bersifat bipolar 

                                                             
3 https://filosofmuslimpunya.blogspot.com/2015/10/ahmad-

tafsir.html. diakses29 Juli 2020 jam 11 : 15 

https://filosofmuslimpunya.blogspot.com/2015/10/ahmad-tafsir.html
https://filosofmuslimpunya.blogspot.com/2015/10/ahmad-tafsir.html
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dikotomis ini menyebabkan manusia merasa terasing dari 

dirinya sendiri, terasing dari keluarga dan tetangganya, terasing 

dari lingkungan alam dan ragam hayati yang menopang 

kehidupannya, serta terasing dari denyut nadi lingkungan sosial- 

budaya sekitarnya. Sehingga pada akhirnya terjadi 

dehumanisasi secara masif baik pada bidang keilmuan maupun 

keagamaan. 

2. Penulis mengangkat judul di atas karna di zaman moderen ini, 

terjadi kemerosotan akhlak dikalangan masyarakat, pelajar dan 

diberbagai kalangan lainya. Kemudian selain dari pada itu judul 

diatas sangat relavan keilmuan pada Fakultas Tarbiyah 

khususnya pada jurusan Pendidikan Agama Islam dan sekaligus 

untuk mencapai kesempurnaan pendidikan Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

     Hubungan filsafat dengan pendidikan bisa juga dilihat dengan 

mengidentifikasi pendekatan yang ada dalam filsafat kemudian 

dikaitkan dengan pendidikan. Pendekatan itu adalah spekulatif, 

preskriptif, dan analitis. Pendekatan spekulatif berarti memikirkan 

secara sistematis tentang segala sesuatu yang ada. Ini terdorong 

oleh daya manusia yang ingin melihat segala sesuatu sebagai 

keseluruhan. Dalam bidang pendidikan, pendekatan ini diterapkan 

untuk menjelaskan konsepsi tentang kenyataan. Misalnya, 

mengenai pengertian dasar manusia menurut filsafat antropologi, 

mengenai pengertian pendidikan, sekolah, pendidik, anak didik, 

dan sebagainya.
4
  

     Pendekatan preskriptif adalah upaya untuk menyusun standar 

pengukuran tingkah laku, nilai, dan sebagainya, termasuk di 

dalamnya untuk menemukan mana yang disebut baik, buruk, 

benar, dan salah. Pendekatan ini diperlukan, misalnya untuk 

penyusunan konsepsi tentang pendidikan kesusilaan. Dalam hal ini, 

etika sebagai filsafat nilai tentang tingkah laku manusia dapat 

memberikan kriteria tentang tingkah laku itu. Nilai baik dan buruk 

                                                             
4
 Imam Barnadib, Dasar-dasar Kependidikan: Memahami Makna dan 

Perspektif Beberapa Teori Pendidikan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 

hlm. 11 
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selain perlu diketahui peserta didik juga perlu diikuti oleh 

kesadaran mental tentang kesukaannya pada yang baik dan 

meninggalkan yang buruk.
5
 

     Sementara itu, pendekatan analitis berusaha untuk mengenali 

makna sesuatu dengan mengadakan analisis kata-kata pada 

khususnya dan bahasa pada umumnya. Dalam bidang pendidikan, 

pendekatan ini diperlukan mengingat sejumlah konsepsi dalam 

pendidikan diperlukan kejelasannya. Misalnya, ditelaah tentang 

makna kebebasan mimbar, kesamaan dalam kesempatan, dan 

sebagainya. 

      Penjelasan tentang pengertian filsafat pendidikan ini, secara 

spontan menggerakkan kita kepada permasalahan lain, yaitu 

tentang fungsi filsafat itu sendiri. Dalam hal ini, Brubacher 

merumuskan fungsi-fungsi filsafat pendidikan itu sebagai berikut:  

1. Fungsi Spekulatif Filsafat pendidikan berusaha mengerti 

keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba 

merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap 

bagi data-data yang telah ada dari segi ilmiah. Filsafat 

pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan 

pendidikan dan antar hubungannya dengan faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi pendidikan.  

2. Fungsi Normatif Yaitu sebagai penentu arah, pedoman untuk 

apa pendidikan itu. Asas ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, 

jenis masyarakat apa yang ideal yang akan kita bina. Khususnya 

norma moral yang bagaimana sebaiknya yang manusia cita-

citakan. Bagaimana filsafat pendidikan memberikan norma dan 

pertimbangan bagi kenyataankenyataan normatif dan 

kenyataan-kenyataan ilmiah yang pada akhirnya membentuk 

kebudayaan.   

3. Fungsi Kritik Terutama untuk memberi dasar bagi pengertian 

kritis-rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-

data ilmiah. Misalnya, data pengukuran analisa evaluasi baik 

kepribadian maupun prestasi. Fungsi kritik berarti pula analisis 

dan komparatif atas sesuatu untuk mendapatkan kesimpulan, 

                                                             
5
 Ibid. hlm. 11. 
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seperti bagaimana menetapkan klasifikasi prestasi atau 

pencapaian itu secara tepat dengan data-data obyektif. Juga 

untuk menetapkan asumsi atau hipotesa yang lebih reasonable. 

Dalam hal ini, filsafat harus kompeten, mengatasi kelemahan-

kelemahan yang ditemukan oleh bidang ilmiah, melengkapinya 

dengan data dan argumentasi yang tidak didapatkan dari data 

ilmiah.  

4. Fungsi Teori Bagi Praktek Semua ide, konsepsi, analisa dan 

kesimpulan-kesimpulan filsafat pendidikan adalah berfungsi 

sebagai teori. Dan teori ini adalah dasar bagi pelaksanaan atau 

praktek pendidikan. Filsafat memberikan prinsip-prinsip umum 

bagi suatu praktek.  

5. Fungsi Integratif Mengingat fungsi filsafat pendidikan sebagai 

asas kerohanian atau ruhnya pendidikan, maka fungsi integratif 

filsafat pendidikan adalah wajar. Artinya, ia sebagai pemadu 

fungsional semua nilai dan asas normatif dalam ilmu 

kependidikan. 

     Sejalan dengan pendapat Abdul Muis Thabrani meyatkan 

Filsafat ilmu pendidikan dibedakan dalam empat macam, yaitu:  

a. Ontologi ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat 

subtansi dan pola organisasi ilmu pendidikan;  

b. Epistomologi ilmu pendidikan yang membahas tentang 

hakikat objek formal dan material ilmu pendidikan;  

c. Metodologi ilmu pendidikan, yang membahas tentang 

hakikat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan; 

dan  

d. Aksiologi ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat 

nilai kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan.
6
 

Hirarki di atas Filsafat memberikan asumsi-asumsi dasar 

bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Demikian pula halnya 

dengan pendidikan. Ketika filsafat membahas tentang ilmu 

alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Ketika filsafat 

mempertanyakan konsep dasar dari hukum, maka terciptalah 

                                                             
6
Abdul Muis Thabrani, Filsafat Dalam Pendidikan, (Jember : IAIN 

Jember Press 2015).hlm.11   
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filsafat hukum, dan ketika filsafat mengkaji masalah-masalah 

dasar pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat yang 

bernama filsafat pendidikan. Jadi, setiap bidang ilmu 

mempunyai landasan-landasan filsafat masing-masing.
7
  

Selanjutnya Ahmad Tafsir berpendapat semua pendidikan 

haruslah menghasilkan lulusan yang beriman dan beramal 

shaleh. Iman menjadi core sistem. Jika anda mau, anda dapat 

menyelenggarakan sekolah hanya dengan dua mata pelajaran, 

yaitu mata pelajaran yang meningkatkan iman, dan mata 

pelajaran yangmemberikan bahan agar lulusan mampu dan mau 

melaksanakan amal shaleh dan revosioner.
8
 

Sebagaimana Khoirotu Alkahfil Qurun Menyatakan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dimulai sejak 

kebangkitan Islam, setelah masa Nabi Muhammad Saw. 

Bermunculan ahli dalam berbagai bidang filsafat dan ilmu, 

dengan buku momentum mereka.Seperti. Hanafi, Maliki, 

Syafi‟i, dan Hambali, sebagai ahli-ahli hukum; Al Kindi, ahli 

filsafat ; Al Farabi, ahli astronomi dan matematika; Al 

Khawarizmi, ahli penemu al jabar; Ibnu Sina, penulis the anon 

of nedicine; Anzahel, ahli dan penemu teori peredaran planet; 

Al Ghozali, merupakan penemu puncak sintesis antara iman, 

intelektual atau filsafat, empirik, mistik, atau sufisme, dalam 

buku momentumnya ihya ulumuddin. Ibnu Rusyd ahli filsafat 

dan ilmu fisika, kedokteran dan hukum dengan pendekatan 

empirik. Dan Ibnu Khaldun (1332-1406 M), ahli filsafat 

sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, sosial dan kenegaraan. 

Sampai terjadinyaperang salib, yang mengakibatkan kekalahan 

umat Islam, maka terjadilah kemunduran Islam, setelah 

kekalahan umat islam dalam perang salib.
9
 

                                                             
7
Rukiyati, dan L. Andriani Purwastuti, Mengenal Filsafat Pendidikan, 

(Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2015). hlm.23  
8
Ahmad tafsir, filsafat pendidikan islami (integritas jasmani, rohani 

dan kalbu memanusiakan manusia) (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2017) H.178 
9

Khoirotu Alkahfil Qurun, Al Amanah Menuju Insan Kamil 

(Yogyakarta: K-media, 2019), hlm. 3. 
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Selanjutnya Ahamad Tafsir mengatakan bahwasannya 

didalam filsafat pendidikan memuat pemikiran-pemikiran 

seputar masalah pendidikan, jadi baru berupa gagasan-gagasan 

yang bersifat abstrak. Gagasan yang bersifat ontologis, 

epistemologi, dan aksiologi tetang pendidikan.
10

 Selanjutnya 

dalam sisi lain Hatta mengemukakan pengertian filsafat itu 

lebih baik tidak dibicarakan lebih dulu. Nanti, bila orang telah 

banyak membaca atau mempelajari filsafat, orang itu akan 

mengerti dengan sendirinya apa filsafat itu menurut konotasi 

filsafat yang ditangkapnya. Langeveld berpendapat begitu. 

Katanya, setelah orang berfilsafat sendiri, barulah ia maklum 

apa filsafat itu; dan makin dalam ia berfilsafat, akan makin 

mengerti apa filsafat itu. Maka pendapat Hatta dan Langeveld 

itu benar. Akan tetapi, untuk memahami maka filsafat, diwalai 

dari pengertian filsafat secara singkat. 

Poedjawijatna  menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari 

kata Arab  yang berhubungan rapat dengan kata Yunani, bahkan 

asalnya memang dari kata Yunani. Kata Yunaninya ialah 

philosophia. Dalam bahasa Yunani kata philosophiamerupakan 

kata majemuk yang terdiri atas philo dan shopia; philo artinya 

cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin, dan karena itu lalu 

berusaha mencapai yang diinginkan itu; shopia artinya 

kebijakan yang artinya pandai, pengertian yang mendalam. Jadi, 

menurut namanya saja filsafat boleh diartikan ingin mencapai 

pandai,  cinta pada kebijakan. 

Jadi, berdasarkan kutipan itu dapatlah diketahui bahwa dari 

bahasa, filsafat ialah keinginan yang mendalam untuk mendapat 

kebijakan, atau keinginan yang mendalam untuk menjadi bijak. 

Akan tetapi, apa bijak atau bijaksana itu? Menyatakan bahwa 

wisdom sebagai terjemahan shopia, pada zaman Homerus luas 

sekali maknanya dari segi bahasa. Ia bukan saja pandai atau 

mendalam dalam bidang intelektual, lapangan mana saja yang 

di sana intelegensi dapat dipakai adalah lapangan kebijakan. 

                                                             
10

Jalaluddin, Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sejarah dan 

Pemikirannya, Jakarta : Kalam Mulia 2012. H.73 
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Bahkan Homerus menyebutkan bahwa tukang kayu juga adalah 

orang yang bijak. Kalau begitu, tinjauan bahasa ini tidak 

mampu menjelaskan pngertian filsafat; perkataan shopia itu 

sudah mempunyai persoalan. Akan tetapi, uraian dari segi 

bahasa ini ada juga manfaatnya; dengan uraian ini pengertian 

filsafat sedikit-sedikit mulai kelihatan. Kini mari kita lihat dari 

segi istilah (terminology).11
 

Dalam memahami kajian dalam filsafat maka sekurang-

kurangnya memahami empat unsur faedah dalam fisafat adalah: 

agar terlatih berpikir serius, agar mampu memahami filsafat, 

agar mungkin menjadi filosof, dan agar menjadi warga negara 

yang baik. 

Berfilsafat ialah berusaha menemukan kebenaran tentang 

segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. 

Kemampuan berpikir serius diperlukan oleh orang biasa, 

penting bagi orang-orang penting yang memegang posisi 

penting dalam membangun dunia. Plato menghendaki kepala 

negara seharusnya filosof. Kemampuan berpikir serius itu, 

mendalam adalah salah satu cirinya, tidak akan dimiliki tanpa 

melalui latihan. Belajar filsafat merupakan salah satu bentuk 

latihan untuk memperoleh kemampuan berpikir serius. 

Kemampuan ini akan memberikan kemampuan memecahkan 

masalah secara serius, menemukan akar persoalan yang 

terdalam, menemukan sebab terakhir suatu penampakan. 

Mengetahi isi filsafat tidak perlu bagi setiap orang. Akan 

tetapi, orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam membangun 

dunia perlu mengetahui ajaran-ajaran filsafat. Mengapa? Sudah 

disebut sebelum ini, dunia dibentuk oleh dua kekuatan: agama 

dan atau filsafat. Jika kita tahu filsafatnya, kita akan tahu 

tentang manusianya. Yang dimiliki manusia adalah kebudayaan. 

Yang berdiri di belakang kebudayaaan itu adalah agama dan 

filsafat. Filsafat itu sendiri adalah bagian penting atau inti 

kebudayaan. Agama dalam arti tertentu juga merupakan inti 

kebudayaan.  

                                                             
11

Ibid. Hlm 9 
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D. Batasan Masalah 

     Untuk menghindari kemungkinan meluasnya masalah yang 

akan diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada : 

1. Konsep filsafat Pendidikanyang dimaksud dalam penelitian 

adalah konsep filsafat pendidikan Islam menurut Ahmad 

Tafsir 

2. Sasaran pada penelitian ini adalah hanya dibatasi pada 

pengertian, filsafat pendidikan, ruang lingkup filsafat 

pendidikan dan konsep filsafat pendidikan 

 

E. Rumusan masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

akan di teliti adalah : 

1. Bagaimana Konsep filsafat pendidikan menurut Prof. Dr. 

Ahamd Tafsir ? 

2. Bagaimana Konsep Filsafat Pendidikan dan relevansinya 

dalam kehidupan modern? 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

     Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

informasi atau gambaran pemikiran Prof. Dr.Ahmad Tafsir,M.A 

mengenai tentang filsafat pendidikan yang telah dikemukakan 

oleh beliau. Namun sesuai dengan rumusan masalah maka 

tujuan yang menjadi penunjang dalam mencapai tujuan utama 

dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui dan memahami 

Analisis Kritis Konsep Pemikiran Prof. Dr. Ahmad Tafsir, M.A 

tentang Filsafat Pendidikan 

2. Kegunaan Penelitian 

     Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan kajian mengenai konsep filsafat pendidikan, agar 

dapat dipergunakan dimasa mendatang. 
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b. Kegunaan praktis 

1) Bagi Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, 

dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan 

sebagai pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mengkaji tentang konsep pemikir cendikiawan Islam 

Indonesia. 

2) Bagi penulis, sebagai bahan latihan dalam penulisan 

ilmiah sekaligus memberikan tambahan khazanah 

pemikiran konsep filsafat pendidikan Islam. 

3) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang bernilai bagi para guru, murid, orang tua, 

anak dan masyarakat dalam implementasi konsep filsafat 

pendidikan  

4) Pengembangan keilmuan Sebagai acuan, bahan reflektif 

dan konstruktif dalam pengembangan keilmuan di 

Indonesia, khususnya pengembangan keilmuan 

pendidikan Islam yang didalamnya juga mencakup kajian 

kependidikan. 

 

G. Tinjau Pustaka 

     Literatur tentang”Analisis Kritis Konsep Pemikiran Prof. Dr. 

Ahmad Tafsir, M.A tentang filsafat pendidikan”. Telah peneliti 

temukan pada beberapa buku karya ilmiah, sehingga dapat 

dijadikan literatur dalam penelitian ini. Beberapa buku yang 

digunakan sebagai legitimasi dalam penelitian disini mengunakan 

buku tokoh tersebut seperti Prof. Dr. Ahmad Tafsir, M.A, dan 

mengunakan literatur lain yang secara tidak langsung memiliki 

kaitan dengan judul peneliti di atas yang membahas tentang 

apaAnalisis Kritis Konsep Pemikiran Prof. Dr. Ahmad Tafsir, M.A 

tentang filsafat pendidikan.  antara lain sebagai berikut :
12

 

     Ana Bi’aunika. Konsep Pendidikan Islam Perspektif H. M. 

Arifin.Saat ini dikalangan dunia Islam berkembang kesadaran 

urgensi rekonstruksi peradaban Islam melalui penguasaan sains 

                                                             
12

Kaelan M.S, metode penelitian kualitatif bidang filsafat, (Jogjakarta: 

paradigma 2005 ), h. 236  
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dan teknologi, maka perlu dirumuskan lagi pendidikan Islam yang 

sesuai tuntutan di masa sekarang.Peneliti tertarik mengkaji tentang 

konsep pendidikan Islam perspektif H. M. Arifn sebagai alternatif 

pemikiran intelektual untuk menjawab permasalahan pendidikan 

Islam. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

konsep pendidikan Islam perspektif H. M. Arifin (2) Bagaimana 

konsep pendidikan Islam kontemporer (3) Sejauh mana relevansi 

konsep pendidikan Islam perspektif H. M. Arifin terhadap 

pendidikan Islam kontemporer.
13

 

     Dindin Ridwanudin, dalam jurnal yang berjudul, Filsafat 

Pendidikan Sebagai Basis Penguatan Profesionalisme Guru,  

Proses pembelajaran yang baik sangat dipengaruhi oleh 

kompetensi yang dimiliki pendidik. Pendidik yang memiliki 

kompetensi yang memadai akan melakukan minimal tiga hal agar 

menghasilkan anak didik yang berkualitas dan tumbah kembang 

sesuai dengan potensinya, yaitu: 1) pengajaran, artinya ia akan 

melakukan transfer ilmu pengetahuan melalui proses belajar 

mengajar, 2) pelatihan, artinya ia bertanggung jawab untuk 

melatihkan pengetahuan yang sudah ditransferkan kepada anak 

didiknya agar menjadi suatu keterampilan, dan 3) pembimbingan, 

artinya guru bertangung jawab secara moral untuk membimbing 

anak didiknya agar pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

mereka dapatkan menjadi nilai-nilai sikap yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari.
14

 

     Humam Mustajib, dalam jurnal yangn berjudul,  Filsafat 

Pendidikan Hasan Langgulung, Menurut A. Malik Fadjar (1999: 

27) pada dasarnya pendidikan memerlukan landasan yang berasal 

dari filsafat atau hal-hal yang berhubungan dengan filsafat. Karena 

filsafat melahirkan pemikiranpemikiran teoritis tentang pendidikan 

                                                             
13

Ana Bi‟aunika. Konsep Pendidikan Islam Perspektif 

H. M. ArifinJurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga 2017.hlm.5 
14

 Dindin Ridwanudin, Filsafat Pendidikan sebagai Basis Penguatan 

Profesionalisme Guru: JURNAL QATHRUNÂ Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 

2015), hlm 57 
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dan pemikiran tentang pendidikan senantiasa memerlukan filsafat. 

Oleh karena itu, merupakan keharusan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan mengetahui ide-ide filsafat pendidikan, sehingga 

jalan yang ditempuh dalam proses pendidikan dapat terkontrol dan 

berjalan sesuai dengan pedoman (filsafat pendidikannya) (Al-

Syaibani, 1979: 24). Pernyataan tersebut dapat dimengerti, sebab 

pemikiran filsafat sangat penting bagi semua cabang ilmu 

pengetahuan dan kemajuan, baik umat manusia maupun seluruh 

ilmu pengetahuan di topang dengan kemjuan filsafat. Maragustam 

menambahkan, suatu peradaban dalam melakukan kerja tanpa 

petunjuk filsafat adalah bagaikan sebuah kapal tanpa kompas.
15

 

      Shobahussurur, dalam jurnal yang berjudul  Pembaruan konsep 

filsafat Pendidikan Islam Perspektif Hamka, Dari generasi ke 

generasi semangat mengembangkan ilmu pengetahuan itu terjadi. 

Penelitian, eksperimentasi, penemuan, dan metodologi keilmuan 

terus menerus dilakukan dan diperbarui oleh kaum intelektual 

muslim. Pasang surut proyek kerja ilmiah tersebut terjadi dalam 

sejarah Islam. Pembaruan-pembaruan terus dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik, baik yang menyangkut paradigma, 

bentuk lembaga, metode dan proses belajar mengajar. Ilmu 

pengetahuan dalam sejarah Islam pada awalnya terkonsentrasi pada 

pribadi-pribadi guru. Para murid datang dari berbagai penjuru 

melakukan rihlah ilmiyyah kepada syeikh tertentu untuk menimba 

ilmu pengetahuan yang diinginkan. Para guru memiliki spesialisasi 

ilmu tertentu. Dari para ahli itu para murid menimba ilmu, 

memahami dan menguasainya. Proses transmisi pada awalnya 

lebih bersifat guru minded (teacher centered). Murid yang 

dianggap oleh guru telah menguasai bidang pelajaran tertentu 

diberi ijâzah (sertifikat) dari dan atas nama sang guru, bukan dari 

lembaga seperti sekarang. Ketokohan sang guru lebih penting dari 

lembaga di mana ia mengajar. Mayoritas para ulama terkenal 

                                                             
15

 Humam Mustajib, Filsafat Pendidikan Hasan Langgulung, Jurnal 

eL-Tarbawi Volume IX, No.2, 2016. Hlm.83 
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adalah produk proses belajar mengajar secara pribadi antara guru 

dan murid.
16

 

 

H. Metode Penelitian 

     Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang 

akan dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian itu 

sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan 

yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran. 

     Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan pustaka 

yaitu yangdigali dari bahan rujukan.Untuk dapat memahami dan 

memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan serta 

untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode 

penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan 

mengolah data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

     Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian library 

research yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang 

betujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang 

bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka 

yang mendalam. Kemudian Kartini Kartono menjelaskan bahwa 

jenis penelitian perpustakaan (library research) artinya “sebuah 

studi dengan mengkaji buku-buku kaitannya dengan 

pembahasan penelitian ini yang diambil dari perpustakaan. 

Semua sumber berasal pada bahan-bahan tertulis yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian”.
17

 Hal tersebut dikarenakan 

penelitian ini dilakukan untuk mencari, menganalisa, membuat 

                                                             
16

Shobahussurur, Pembaruan konsep filsafat Pendidikan Islam 

Perspektif Hamka, Jurnal TSAQAFAH,  Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula 1430, 

hlm 82 
17

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: 

Mandar Maju, 2000), h. 33.  
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interpretasi serta generalisasi dari fakta-fakta hasil pemikiran 

dan ide-ide yang telah ditulis oleh para pemikir dan ahli yang 

berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian 

tentang Analisis Kritis Konsep Pemikiran Prof. Dr. Ahmad 

Tafsir, M.A Tentang Filsafat Pendidikan.Pendekatan dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

pendekatan yang digunakan untuk mengolah data tanpa 

menggunakan hitungan angka (statistik), namun melalui 

pemaparan pemikiran pendapat para ahli atau fenomena yang 

ada dalam kehidupan masyarakat.
18

 

2. Sumber Data  

     Sumber penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis 

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

a. Suber perimer  

     Sumber data primer adalah karya-karya yang ditulis 

sendiri oleh tokoh yang diteliti. Dalam penelitian ini data 

primer yang digunakan adalah buku yang merupakan karya 

Prof. Dr. Ahmad Tafsir seperti di antaranya :   

1) Filsafat Pendidikan Islam,  

2) Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Tales sampai Capra, 

dan Cakrawala Pendidikan Islam. 

b. Suber data sekunder  

     Sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini 

diambil dari sumber-sumber yang lain dengan cara mencari, 

menganalisis buku-buku, internet, dan informasi lainnya 

yang berhubungan dengan judul penelitian skripsi ini. 

3. Tenik Pengumpulan Data 

     Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian 

dengan menggunakan data-data yang memiliki relevansi dengan 

masalah yang dibahas, baik itu yang bersumber dari buku atau 
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Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2001), h. 1. 
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bersumber dari data lainya (makalah,
19

 artikel, atau laporan 

penelitian). Maka, dalam pengumpulan data penulis 

menggunakan teknik dokumentasi artinya data dikumpulkan 

dari dokumen-dokumen baik yang berbentuk buku, jurnal, 

majalah, artikel maupun karya ilmiah lainya yang berkaitan 

dengan judul yang diangkat tentang Analisis konsep pendidikan 

Akhlah bagi peserta didik yaitu sumber primer dari karangan 

Hamka sendiri dan juga buku-buku sekunder karangan tokoh-

tokoh lainya. 

4. Teknik Analisis Data 

     Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah 

penelitian.Sebab pada tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian 

yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-

persoalan yang telah dirumuskan. Secara definisi, analisis data 

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data.
20

 

     Adapun teknik analisis penulisan ini adalah Content Analisis 

atau analisis isi, yakni pengolahan data dengan cara pemilahan 

tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan 

atau pemikiran para tokoh pendidikan yang kemudian 

dideskripsikan, dibahas dan dikritik. Selanjutnya 

dikategorisasikan (dikelompokan) dengan data yang sejenis, 

dan dianalisis isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi 

yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya dijadikan 

sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban 

dari rumusan masalah yang ada.
21

 Secara keseluruhan langkah-

langkah yang digunakan dalam penelitian analisis isi yaitu: 

yaitu (1) merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya, 

(2) melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang 
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Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 17. 
20

Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 103. 
21

Ibid, h. 163. 
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telah dipilih, (3) pembuatan kategori yang dipergunakan dalam 

analisis, (4) pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih 

dan melakukan pengkodean, (5) pembuatan skala dan item 

berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data, dan (6) 

interpretasi/ penafsiran data yang diperoleh.
22

 Analisis disini 

dimaksud untuk menganalisis makna yang terkandung dalam  

Filsafat Pendidikan Islam Perspekstif Ahmad Tafsir 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007), h. 193. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil analisis data pembahasan Filsafat 

Pendidikan Islam Perpektif  Ahmad Tafsir maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut Ahmad Tafsir, manusia mëmpunvai tiga 

"antena." Pertama indera. Indera harus dilatih agar mampu 

memperoleh pengetahuan tingkat tinggi. Indera harus 

dibantu dengan metode sains agar mampu menghasilkan 

sains yang berguna dan baik. Kedua, akal. Akal juga harus 

dilatih, jangan dirusak. Akal bisa dilatih dengan selalu 

berpikir agar mampu menghasilkan pemikiran yang logis 

tatkala manusia menyelesaikan masalah-masalah 

kehidupan. Ketiga, hati. Hati juga harus dilatih, namun 

demikian, dalam kenyataannya, sekarang ada 

kekurangseimbangan di antara ketiga "antena" itu. Sains 

dan filsafat kita tinggi, tetapi pengetahuan tentang yang 

gaib acapkali rendah 

2. Dalam pendidikan Islam Ahmad Tafsir merumuskan 

dengan mengunakan pendekatan Islam  al-khuluq 

(karakter), al-khuluq sendiri adalah bentuk jamak dari 

akhlak. Atau pendekatak sepiritual (batiniah) bukan 

kondisi luar yang mencakup althab‟u (tabiat) dan al-

sajiyah (bakat). Dalam pendekatan ini menjadi khas; satu 

sifat atau kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang 

dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang 

pribadi. Elemen karakter terdiri atas dorongan-dorongan, 

insting, refleks-refleks, kebiasaan-kebiasaan dan 

kecenderungan-kecenderungan, perasaan, emosi, sentimen, 

minat, kebajikan dan dosa serta kemauan. 
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B. Saran-Saran 

Setiap manusia memiliki kesalahan dan tidak terlepas dari 

kekurangan, oleh sebab itu penulis berharab bagi siapa pun yang 

membaca skripsi ini dapat memberikan saran maupun kritik 

terhadap skripsi ini. Penulispun sadar masih banyak kekurangan 

dalam skripsi ini, sehingga perlu dipahami secara mendalam 

khususnya tema Filsafat Pendidikan Islam Perpektif Ahmad 

Tafsirpun bukan seorang Nabi akan tetapi manusia yang memiliki 

berbagai macam ilmu. Ia pun memiliki kekurangan dalam 

kerangka berfikir sehingga hal itu menjadi lubang untuk 

mengkritisi hasil pemikirannya. Dengan Begitu penulis, merupakan 

seorang manusia biasa yang memiliki kekurangan dalam 

melakukan sesuatu khususnya penulisan skripsi ini. Mudah-

mudahan saran untuk mengkritisi skripsi ini dapat mengisi 

kekurangan tedapat dalam skripsi ini. Pada akhirnya penulis 

berharab hal tersebut datang sebagai sebuah pelengkap terhadap 

skripsi ini, sehingga skripsi ini mendapat tambahan informasi 

tentang pemikiran Ahmad Tafsir 
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