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ABSTRAK 

 

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM SYEIKH MUHAMMAD 

NAQUIB AL-ATTAS DAN RELAVANSINYA DENGAN 

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA 

Oleh : Siti Fatimah 

 

Persoalan pendidikan Islam di Indonesia begitu kompleks, 

dimana berbagai problematika muncul. banyak kalangan terperanjat 

dengan problematika pendidikan yang ada di negara kita ini. Hal ini 

bermula dari penilaian banyak  orang terhadap out put hasil 

pendidikan Islam di Indonesia yang belum sesuai dengan tujuan 

pendidikan Islam di Indonesia. Kemerosotan moral anak-anak bangsa, 

etos kerja yang kurang, keterampilan yang masih rendah, korupsi 

yang kian bertambah dan angka pengangguran dari kalangan 

intelektual (sarjana) dari hari ke hari angka statistiknya kian naik. 

Tentu hal ini sangat memprihatinkan bagi kalangan pemerhati 

pendidikan Islam di Indonesia, hingga berujung pada satu kesimpulan 

bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan di negara kita. Dan 

perlu adanya perbaikan yang menyeluruh terhadap masalah 

pendidikan di negara kita ini. Oleh karena itu, dibutuhkanlah peran 

serta para intelektual untuk bahu-membahu mencari jalan keluar dari 

masalah-masalah pendidikan yang muncul.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

memahami konsep pendidikan Islam menurut Syeikh Muhammad Al-

Naquib al-Attas, sehingga apabila konsep tersebut memiliki relevansi 

terhadap pendidikan yang saat ini tengah berlangsung, maka dapat di 

adopsi untuk kemudian diterapkan dan diambil manfaat serta 

kegunaannya bagi pendidikan Islam di Indonesia. Jenis penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini ialah library research. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian berdasarkan sumber data primer 

dan sekunder. Sifat penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dimana 

data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis 

content. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa 

secara umum konsep pendidikan Islam yang digagas oleh Syeikh 

Muhammad Naquib Al-Attas relevan dengan masalah-masalah 

pendidikan yang saat ini muncul. 

Kata Kunci: Konsep Pendidikan Islam, Syeikh Muhammad 

Naquib Al-Attas 
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ABSTRACT 

 

THE CONCEPT OF SHEIKH MUHAMMAD NAQUIB AL-

ATTAS ISLAMIC EDUCATION AND THEIR RELATIONSHIP 

WITH ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA 

 

By: Siti Fatimah 

 

The problem of Islamic education in Indonesia is so complex, 

where various problems arise. many people are shocked by the 

problems of education in our country. This stems from the assessment 

of many people on the output of Islamic education in Indonesia which 

is not in accordance with the goals of Islamic education in Indonesia. 

The moral decline of the nation's children, lack of work ethic, low 

skills, increasing corruption and unemployment rates among 

intellectuals (graduates) are increasing day by day. Of course, this is 

very concerning for observers of Islamic education in Indonesia, 

leading to the conclusion that something is wrong in the education 

system in our country. And there needs to be a comprehensive 

overhaul of the problem of education in our country. Therefore, the 

role of intellectuals is needed to work together to find a way out of the 

educational problems that arise. 

The purpose of this study is to find out and understand the 

concept of Islamic education according to Sheikh Muhammad Al-

Naquib al-Attas, so that if the concept has relevance to education that 

is currently taking place, it can be adopted and then applied and taken 

advantage of and its usefulness for education. Islam in Indonesia. The 

type of research used in this research is library research. Sources of 

data used in the study based on primary and secondary data sources. 

The nature of the research is descriptive qualitative, where the data 

obtained is then analyzed by content analysis techniques. 

Based on the results of the study, the researcher concludes that 

in general the concept of Islamic education initiated by Sheikh 

Muhammad Naquib Al-Attas is relevant to educational problems that 

are currently emerging. 

 

Keywords: Concept of Islamic Education, Sheikh Muhammad Naquib 

Al-Attas 
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MOTTO 

 

                  

 

Artinya :  Musa Berkata kepada Khidhr: "Bolehkah Aku mengikutimu 

supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di 

antara ilmu-ilmu yang Telah diajarkan kepadamu?"
1
  ( Q.S. 

Al-Kahf ayat 66 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. Jakarta : Pustaka 

Alfatih. 2009, hlm. 412 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Istilah 

Sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan multi 

interpretasi terhadap judul  skripsi,  dan  sebagai  langkah  

untuk  lebih  memfokuskan  penelitian,  maka, penting 

kiranya untuk memberikan penegasan istilah, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Konsep  

Konsep bisa diartikan sebagai pokok pertama yang 

mendasari keseluruhan pemikiran, konsep biasanya 

hanya ada dalam alam pikiran, atau kadang-kadang 

tertulis secara singkat. Jika ditinjau dari segi filsafat, 

konsep adalah suatu bentuk konkretisasi dunia luar ke 

alam pikiran, sehingga dengan demikian manusia dapat 

mengenal hakekat sebagai gejala dan proses, untuk 

dapat melakukan generalisasi segi-segi dan sifat-sifat 

konsep yang hakiki. 

Konsep dapat juga berarti ide umum, pengertian, 

pemikiran, rancangan, rencana dasar.
1
 Berdasarkan 

paragraf diatas, penulis mengambil  salah  satu  

pengertian tersebut  sehingga  konsep  dalam  skripsi  

ini adalah ide umum; pengertian; pemikiran; rancangan; 

rencana dasar. 

2. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam menurut Drs. Ahmad D. Marimba 

pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani, rohani 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

                                                             
1 Abudinnata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28. 
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terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran 

islam.
2
 Maka yang dimaksud dengan pendidikan Islam 

adalah proses bimbingan kepada manusia yang 

mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada 

ajaran dan dogma agama (Islam) agar terbentuk 

kepribadian yang utama menurut aturan islam dalam 

kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagian di 

akhirat nanti. 

3. Syekh Muhammad Naquib Al-Attas 

Prof.  DR.  Syeikh  Muhammad  Al-Naquib  al-

Attas,  yang  selanjutnya  akan disebut dengan Al-

Attas, dilahirkan di Bogor. Jawa Barat, 5 September 

1931, yang merupakan adik kandung dari Prof. DR. 

Syeikh Hussein Al-Attas, seorang ilmuan dan pakar 

sosiologi pada Universitas Malaya, Kuala Lupmur, 

Malaysia. Ayahnya bernama Syeikh Ali bin Abdullah 

Al-Attas yang berasal dari Saudi Arabia dengan silsilah 

dari keturunan ulama dan ahli tasawuf yang sangat 

terkenal dari kelompok  sayyid,  sedangkan  ibunya  

bernama  Syarifah  Raguan Al-Idrus  dari keturunan 

kaum ningrat, berdarah biru dari kerajaan Sunda 

Sukapurah Jawa Barat dengan semangat religius yang 

sangat kental dan mendalam sekali. 

Sejarah pendidikannya dimulai sejak ia masih 

berumur 5 (lima) tahun, yakni ketika  ia  berada  di  

Johor  baru,  saat  ia  tinggal  bersama  pamannya  

(saudara ayahnya) yang bernama Encik Ahmad. 

Kemudian saat pendudukan Jepang ia kembali ke Jawa 

Barat untuk belajar agama dan bahasa Arab di 

Madrasah Al- Urwatul Wutsqa di Sukabumi, Jawa Barat 

                                                             
2 Abdul Chaer, Kamus Popular Praktis, (Jakarta : Rineka Cipta). 2010,  

hlm. 73. 
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selama 4 (empat) tahun (1942-1945). Setelah itu pada 

tahun 1946 ia kembali lagi ke Johor Baru dan tinggal 

bersama paman (saudara ayahnya) yang lain lagi yang 

bernama Engku Abdul Aziz. Pada tahun 1946 ia belajar 

di Bukit Zahrah School, kemudian di English College 

Johor Baru (1946-1949 M). 

Setamat dari situ ia masuk dinas tentara sebagai 

perwira kadet dalam askar Melayu Inggris. Karena 

merasa bukan bidangnya maka ia keluar dari dinas 

militer itu untuk selanjutnya kuliah lagi ke Universitas 

Malaya (1957-1959 M) pada fakultas Kajian Ilmu-ilmu 

Sosial (Social Sciences Studies), lalu ia melanjutkan 

lagi studinya ke Mc.Gill University, Montreal, Kanada 

sampai mendapatkan gelar Master of Art (M.A). 

kemudian pada tahun itu juga, ia kembali berangkat 

melanjutkan kuliahnya pada School of Oriental dan 

African Studies University of London,  sampai  akhirnya  

ia  mendapatkan gelar  Philosophy  Docto (Ph.D.) 

Dengan  predikat  Cumlaude  dalam  bidang  Filsafat  

Islam  dan  Kesusasteraan Melayu Islam pada tahun 

1965. 

4. Relavansinya  

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang 

mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, 

selaras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

relevansi artinya  hubungan, kaitan.
3
 Sedangkan menurut 

Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan 

relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya 

kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen 

seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau 

dengan kata lain relevansi internal menyangkut 

                                                             
3Daus Apartando, Kamus Populer, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), hlm. 666. 
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keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan 

relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, 

kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Denga 

demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah 

hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. 

5. Pendidikan Islam di Indonesia 

Pendidikan Islam di Indonesia sampai saat ini 

belumlah menjadi cita-cita yang ideal yang diharapkan 

oleh seluruh masyarakat muslim, khususnya para 

pendidik dan pemerhati pendidikan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat di pahami 

bahwa skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk 

mengungkap dan mengkaji tentang Konsep Pendidikan 

Islam Syeikh Muhammad Naquib Al-Attas Dan 

Relavansinya Dengan Pendidikan Di Indonesia. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Persoalan pendidikan di Indonesia begitu komplek. 

Berbagai problematika muncul tidak hanya dalam 

permasalahan konsep pendidikan, peraturan, dan anggaran 

saja, namun persoalan pelaksanaan  pendidikan  dari berbagai  

sistem di Indonesia juga turut serta menambah kompleknya 

problematika pendidikan di Indonesia. 

Sejak bergulirnya era reformasi, banyak kalangan 

terperanjat dengan problematika pendidikan yang ada di 

negara kita ini.
 4

 Hal ini bermula dari penilaian banyak  orang 

terhadap out put hasil pendidikan di Indonesia yang belum 

sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Kemerosotan 

                                                             
4 Hamzah, Nina Lamatenggo, Sebuah Pemikiran Komperehensif  Landasan 

Pendidikan Berbasis Karakter di Indonesia, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2013),  

hlm. 16.  
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moral anak-anak bangsa, etos kerja yang kurang, 

keterampilan yang masih rendah, korupsi yang kian 

bertambah dan angka pengangguran dari kalangan 

intelektual (sarjana) dari hari ke hari angka statistiknya kian 

naik. Tentu hal ini sangat memprihatinkan bagi kalangan 

pemerhati pendidikan di Indonesia, hingga berujung pada 

satu kesimpulan bahwa ada yang salah dalam sistem 

pendidikan di negara kita. Dan perlu adanya perbaikan yang 

menyeluruh terhadap masalah pendidikan di negara kita ini. 

Asri budiningsih dalam bukunya belajar dan 

pembelajaran menuliskan bahwa memasuki era milenium 

ketiga, masyarakat dan bangsa Indonesia perlu 

mempersiapkan diri menghadapi berbagai tuntutan global, 

tidak hanya berupa materi namun pengetahuan dan 

keterampilan yang cukup memadai hendaknya dimiliki oleh 

generasi muda kita.
 5

 Anak-anak bangsa perlu dipersiapkan 

menjadi generasi yang tangguh, siap bersaing dan 

berkompeten. Maksudnya siswa dipersiapkan menjadi pribadi 

yang berfikir kreatif, mampu mengambil keputusan tepat, 

memcahkan masalah, belajar bagaimana belajar, 

berkolaborasi dan pengelolaan diri. 

Pendidikan merupakan bagian vital dalam kehidupan 

manusia, pendidikan (terutama Islam)  dengan  berbagai 

coraknya  yang  berorientasi  memberikan bekal kepada 

manusia (peserta didik) untuk mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat. Oleh karena itu, semestinya pendidikan (Islam) 

selalu diperbaharui konsep dan aktualisasinya dalam rangka 

merespon perkembangan zaman yang selalu dinamis dan 

temporal, agar peserta didik dalam pendidikan Islam tidak 

hanya berorientasi pada kebahagiaan hidup setelah mati 

                                                             
5 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), 

h.lm. 5. 
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(eskatologis) tetapi kebahagiaan hidup di dunia juga bisa 

diraih. 

Dunia  Islam  akhir-akhir  ini  tengah  menghadapi  

berbagai  permasalahan seputar  krisis  pendidikan Islam  

serta  problem  lain  yang  sangat  menuntut  upaya 

pemecahan secara mendesak. Bahkan  menurut  Al-Faruqi 

krisis dalam aspek pendidikan inilah yang paling buruk 

dialami oleh dunia Islam. Al-Faruqi menyatakan dengan 

tegas bahwa agenda pemecahan problematika pendidikan 

Islam menjadi tugas rumah yang terberat bagi umat Islam 

pada abad ke 15 H ini.  Sejalan dengan hal ini, Khursid 

Ahmad  menyatakan bahwa  di  antara  persoalan-persoalan 

yang  dihadapi dunia Islam masa kini, persoalan 

pendidikan adalah tantangan yang paling berat. Masa 

depan Islam akan sangat tergantung pada  bagaimana dunia 

itu menghadapi tantangan ini yang menuntut agar selalu 

dilakukan pembaharuan (modernisasi) dalam hal 

pendidikan dan segala hal yang terkait dengan kehidupan 

umat Islam. 

Pada persoalan kurikulum keilmuan misalnya, selama 

ini pendidikan Islam masih sering hanya dimaknai secara 

parsial dan tidak integral (mencakup berbagai aspek 

kehidupan), sehingga peran pendidikan Islam di era global 

sering hanya difahami sebagai pemindahan pengetahuan 

(knowladge) dan nila-nilai (value) ajaran Islam  yang  

tertuang  dalam  teks-teks agama. Sedangkan ilmu-ilmu  

sosial  (Social Science) dan ilmu-ilmu alam (Nature Science) 

dianggap pengetahuan yang umum.
6
 Padahal Islam  tidak  

pernah  mendikotomikan (memisahkan dengan tanpa  

terikat) antara  ilmu-ilmu agama dan  umum.  Semua  ilmu  

                                                             
6 Zakiyah Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 

1991), hlm. 16. 
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dalam Islam  dianggap  penting asalkan berguna bagi 

kemaslahatan umat manusia. 

Bertolak dari problematika diatas, di Islam pun dikenal 

dua sistem pendidikan yang berbeda proses dan tujuannya. 

Pertama, sistem pendidikan tradisional yang hanya   sebatas  

mengajarkan  pengetahuan  klasik  dan  kurang  perduli  

terhadap peradaban teknologi modern,  ini sering diwarnai 

corak pemikiran   timur tengah. Kedua, sistem pendidikan 

modern yang diimpor dari barat yang kurang memperdulikan 

keilmuan Islam klasik. Bentuk ekstrim dari bentuk kedua ini 

berupa Universitas Modern yang sepenuhnya sekuler dan 

karena itu, pendekatannya bersifat non-agamis. Para 

alumninya sering tidak menyadari warisan ilmu klasik dari 

tradisi mereka sendiri.  

Menurut Al-Attas percabangan sistem pendidikan 

tersebut diatas (tradisional- modern)   telah   membuat   

lambang   kejatuhan   umat   Islam.   Jika   hal   itu   tidak 

ditanggulangi maka akan mendatangkan dan menggagalkan 

perjuangan umat Islam dalam rangka  menjalankan amanah 

yang  diberikan oleh Allah SWT. Allah telah menjadikan 

umat  manusia disamping sebagai hambanya juga sebagai 

khalifah di muka bumi, sehingga peranannya disamping 

mengabdikan diri kepada Allah juga harus bisa mewarnai 

dunia empiris. 

Dikotomi keilmuan dalam pendidikan Islam antara ilmu 

agama (Islam) dan ilmu umum (Barat) telah menimbulkan 

persaingan diantara keduanya, yang saat ini dalam hal 

peradaban dimenangkan oleh Barat.
 7

 Sehingga pengaruh 

pendidikan Barat terus mengalir deras dan ini membuat 

identitas umat Islam mengalami krisis dan tidak berdaya. 

                                                             
7Syeikh Muhammad Naquib Al-Attas, Konsep Pendidikan dalam  Islam, 

Terj. Haidar Bagir, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 508. 
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Menurut Syeikh Muhammad Al-Naquib al-Attas 

pemecahan problematika  pendidikan  Islam  seperti tersebut  

diatas  menjadi  tugas  umat  yang terberat di abad XV H/ 

XXI M sebab keadaan umat Islam jika ingin kembali bangkit 

memegang andil dalam sejarah sebagaimana di masa 

kejayaannya, amat ditentukan oleh sejauh mana 

kemampuannya dalam mengatasi problema pendidikan yang 

sedang dialaminya. 

Dari pemaparan tersebut diatas, dapat dirasakan bahwa 

selama ini ada sesuatu yang kurang beres dalam dunia 

pendidikan Islam dari segi konsep (kurikulum, proses, tujuan) 

dan aktualisasinya. Oleh karena itu perlu adanya 

rekonseptualisasi, reformulasi, reformasi, 

rekontruksi/penataan  kembali di dalamnya. Hal ini amat 

perlu dilakukan, dan sebenarnya ini sudah disadari dan 

diupayakan oleh para pemikir Muslim, terbukti dengan 

diadakannya beberapa kali konferensi mengenai pendidikan 

Islam tingkat internasional. 

Konferensi internasional mengenai pendidikan Islam 

diselenggarakan sebanyak   enam (6) kali di beberapa 

Negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Yakni Mekkah 

(1977), Islamabad (1980), Dakka (1981), Jakarta (1982), 

Kairo (1982), Amman (1990). Dalam konferensi tersebut, 

dibahas berbagai persoalan mendasar tentang problem yang 

dialami pendidikan Islam. Juga mencari rumusan yang tepat 

untuk mengatasinya. 

Syeikh Muhammad Al-Naquib Al-attas termasuk salah 

satu pemikir dan pembaharu pendidikan Islam dengan ide-

ide segarnya Al-Attas tidak hanya sebagai intelektual yang 

concern dengan pendidikan dan persoalan umum umat 

Islam tapi juga pakar dalam berbagai bidang ilmu 

pengetahuan. Ia juga dianggap sebagai tokoh penggagas 
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Islamisasi ilmu pengetahuan yang mempengaruhi banyak 

tokoh lainnya. Meski demikian, ide-ide Al-Attas tentang 

Islamisasi Ilmu pengetahuan dalam pendidikan  Islam  

banyak  memperoleh  tantangan  dari  pemikir  muslim  dan  

non muslim. 

Terlepas dari itu, Al-Attas telah dikenal sebagai filosof 

pendidikan Islam yang sampai saat ini kesohor dikalangan 

umat Islam dunia dan juga sebagai figure pembaharu (person 

of reform) pendidikan Islam. Respon positif dan negatif dari 

para intelektual yang ditujukan kepada Al-Attas menjadikan 

kajian terhadap pemikiran Al-Attas semakin menarik. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan latar belakang dan penegasan 

istilah diatas, maka rumusan masalah yang dijadikan 

sandaran dalam skripsi ini adalah : 

1.  Bagaimanakah konsep pendidikan Islam menurut Syeikh 

Muhammad Al-Naquib Al-Attas ? 

2. Bagaimanakah relavansi pendidikan islam di Indonesia 

menurut Syeikh Muhammad Naquib Al-Attas. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian: 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan atau aktivitas yang disadari pasti 

ada  yang  ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan memahami konsep 

pendidikan Islam menurut Syeikh Muhammad Al-Naquib 

al-Attas. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Secara Teoritis, dapat semakin memperkaya 

khazanah pemikiran Islam pada umumnya dan bagi 

civitas akademika Fakultas Agama Islam jurusan 

Tarbiyah pada khususnya, selain itu dapat menjadi 

stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses 

pengkajian secara  mendalam akan terus  

berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal. 

b. Secara Praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat 

secara umum,  sehingga mampu menumbuhkan 

kepedulian terhadap pendidikan pada umumnya dan 

pendidikan Islam pada khususnya.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan kepustakaan merupakan kajian terhadap hasil-

hasil penelitian, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun 

majalah ilmiah. Adapun penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini antara 

lain : 

1. Nuruddin  dengan judul skripsi ‟‟  Pemikiran Abdul 

Munir Mulkhan tentang  Pembaharuan  Pendidikan“.
8
  

Menyimpulkan  bahwa  pemikiran  Abdul Munir 

Mulkhan dalam menyikapi pembaharuan pendidikan 

Islam hanya terlihat dari satu aspek saja, yaitu 

pandangan terhadap pendidikan Islam dan problem 

filosofis beserta tantangannya, dalam menghadapi 

zaman yang semakin modern yang plural. 

2. Zaenal Arifin dalam skripsinya yang berjudul ‟‟ 

Pemikiran Ismail Raji  Al-Faruqi  tentang  Pendidikan  

                                                             
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2015 cet. 

21), hlm. 3. 
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Islam‟‟.
 9

 Menyimpulkan  bahwa  pemikiran Ismail Raji 

Al-Faruqi yang menghendaki adanya reformulasi 

terhadap kurikulum pendidikan Islam yang tercermin 

dalam dua belas langkah proses menuju islamisasi  ilmu  

pengetahuan,  setidaknya  ada  tiga  poin  penting  yang  

secara filosofis penting dikemukakan dalam 

hubungannya dengan tawaran untuk memperbaiki 

kualitas kurikulum pendidikan 

Islam. Pertama, keharusan kaum muslim menguasai 

khasanah ilmu klasik yang selama ini lebih dikenal 

dengan religious science. Kedua, keniscayaan umat 

Islam untuk mencermati khasanah intelektual  barat  

modern  dengan  cara  menguasai dan  menelaah  secara  

kritis melalui prespektif Qur‟ani. Ketiga, berdasarkan 

pola khasanah  tadi  selanjutnya  komunitas  muslim  

penting  mengakomodasi  kedua khasanah itu untuk 

dilakukan sebuah sintesa kreatif, sehingga komunitas 

muslim tersebut menampilkan bentuk disiplin 

pengajaran Islam yang utuh, terpadu dan tidak 

dikotomis di bawah nilai-nilai Tauhid. 

3. Imam Suprayogi dalam skripsinya yang berjudul 

„‟Pemikiran Rosyid Ridho tentang Pembaharuan 

Pendidikan Islam“. Menjelaskan bahwa pemikiran 

Rosyid Ridho tentang pembaharuan pendidikan Islam 

yang memfokuskan pada pembaharuan tujuan 

pendidikan, kurikulum, pendidikan, dan sistem 

pendidikan yang non-dikotomis. Dengan tujuan 

mendorong pengembangan pemikiran-pemikiran dalam 

ranggka kemajuan pendidikan umat Islam. Pemikiran 

Rosyid Ridho  ini  berawal dari kegelisahannya 

terhadap perkembangan dunia muslim pada khususnya 

                                                             
9 Ibid, hlm. 6 
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masalah pendidikan. Sistem tradisional konservatif 

menjadi corak pendidikan Islam pada waktu itu. 

4. Abdul Hakim M N dalam skripsinya yang berjudul 

“Konsep Pendidikan Islam menurut Abdul  Malik 

Fadjar”  menyimpulkan bahwasannya menurut Abdul 

malik Fadjar, peran pendidik yang paling   utama adalah 

menanamkan rasa dan amalan hidup beragama bagi 

peserta didiknya. Dalam hal ini yang dituntut ialah 

bagaimana setiap guru mampu membawa peserta didik 

untuk menjadikan agamanya sebagai landasan moral, 

etik, dan spiritual dalam kehidupan kesehariannya. 

Abdul Malik Fajdar memberikan suatu konsep sintesis 

antara  perguruan  tinggi  dengan  pesantren  yang   

ideal. Menurutnya “yang terpenting sintesis itu harus 

betul-betul mampu menggambarkan integrasi keilmuan. 

Karena itu, sintesis tersebut hendaknya mampu   

melakukan   dekontruksi   terhadap   realitas   keilmuan   

yang   bersifat dualisme-dikotomis” 

Dari penelitian yang pernah dilakukan tersebut, penulis 

tertarik untuk menekiti pemikiran Syeikh Muhammad Al-

Naquib Al-attas tentang konsep pendidikan Islam. Karena 

sebelumnya tidak ditemukan penelitian tentang konsep 

pendidikan menurut Syeikh Muhammad Al-Naquib al-Attas. 

Berangkat dari uraian diatas maka penelitian ini secara 

umum difokuskan pada pemikiran pendidikan Islam Al-

Attas yang mencakup   gagasan   tentang   manusia,   ilmu,   

tarbiyah,   ta‟lim,   ta‟dib,   definisi pendidikan Islam, tujuan 

pendidikan Islam, bentuk sistem pendidikan Islam. sekaligus 

akan dipaparkan pula bagaimana penulis mengamati dan 

menelusuri pemikirannya. 
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F. Metode Penelitian 

Metode  penelitian  ini  merupakan jalan  yang  

berkaitan dengan cara  kerja dalam mencapai sasaran yang 

diperlukan bagi penggunanya sehingga dapat mencapai objek 

atau tujuan pemecahan masalah. Sedangkan, metode 

penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk 

menemukan, mengembangkan dan  menguji kebenaran 

suatu  pengetahuan dimana usaha itu dilakukan dengan 

metode ilmiah.
10

 Untuk melakukan penelitian ini diperlukan 

metode penelitian yang tersusun secara sistematis dengan 

tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga penelitan ini 

layak diuji kebenarannya. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian bibliografi, 

karena penelitan ini dilakukan untuk mencari, 

menganalisis, membuat interpretasi, serta generalisasi 

dari fakta-fakta hasil pemikiran, ide-ide yang telah 

ditulis oleh pemikir. Dalam hal ini adalah konsep 

pendidikan menurut Syeikh Muhammad Al-Naquib al-

Attas. 

Apabila dilihat dari tempat dimana penelitian ini 

dilakukan, maka penelitian termasuk jenis penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 

memfokuskan pembahasan pada literature-literatur baik 

berupa buku, jurnal, makalah, maupun tulisan-tulisan 

lainnya. Yang dilakukan dengan membaca kitab- kitab 

karangan Syeikh Muhammad Al-Naquib al-Attas itu 

sendiri (sebagai data primer) serta kitab-kitab dan jurnal 

yang ditulis mengenai berbagai pemikiran Al- Attas 

                                                             
10 Sumardi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo, 

2003), hlm. 18. 
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termasuk juga kitab-kitab ulama klasik (sebagai data 

sekunder). 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan Historis- Filosofis.
 11

 Yang dimaksud 

dengan Historis adalah proses yang meliputi 

pengumpulan dan penafsiran gejala untuk memahami 

kenyataan sejarah bahkan untuk memahami kenyataan 

situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang 

akan datang. Sedangkan pendekatan Filosofis adalah 

menganalisis sejauh mungkin pemikiran yang 

diungkapkan sampai kepada landasan yang mendasari 

pemikiran tersebut. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena  Penelitian  ini  adalah  penelitian  

bibliografi,  maka  pengumpulan datanya adalah metode 

dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari bahan-

bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, baik dari sumber dokumen, foto-foto,  buku-

buku, ensiklopedi, karya tulis  dan  lain-lain. Fungsinya 

adalah supaya penelitian ini tetap memiliki standar 

keilmiahan yang bisa   dipertanggung   jawabkan.   

Kemudian  dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

1) Untuk sumber data primer dari pemikiran 

Syeikh Muhammad Al-Naquib al-Attas, 

penulis menggunakan buku karangan Syeikh 

Muhammad Al-Naquib al-Attas yang berjudul 

                                                             
11 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung  Pustaka Setia, 2011), 

hlm. 102. 
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Konsep Pendidikan Dalam Islam.
 12

 Terbitan 

Mizan, Bandung, 1984, dalam buku tersebut 

membahas tentang konsep pendidikan dalam 

Islam,  masalah dan pemecahannya, serta 

bentuk sistem pendidikan dalam Islam. 

2) Buku yang kedua, karangan Syeikh Muhammad 

Al-Naquib Al-Attas yang berjudul Filsafat 

Pendidikan Islam, terbitan Pustaka Pelajar, 

Bengkulu, 2007, dengan editor Dr. Zubaedi 

M.Ag M.Pd. Dalam buku tersebut membahas 

profil akademik Syeikh Muhammad Al-

Naquib Al-Attas, analisis reformulasi 

konseptual filosofis pemikiran pendidikan 

Islam Al-Attas 

b. Sumber Data Sekunder 

1) Sedangkan untuk sumber data sekunder, penulis 

mengambil dari buku- buku yang terkait yaitu 

Islam and The Philosophy of Science karya 

Syeikh Muhammad Al-Naquib Al-Attas 

diterbitkan   oleh Art Printin  Works SDN.BHD 

Kuala Lumpur Malaysia 1975. Islam and 

Secularisme Karya Syeikh Muhammad Al 

Naquib Al Attas diterbitkan oleh Muslim Youth 

Movement Of Malaysia (ABIM) Kuala Lumpur 

1978. Islam & Filsafat Sains (1997) karya 

Syeikh Muhammad Al-Naquib Al-Attas. 

Islam & Sekularisme (1981) karya Syeikh 

Muhammad Al-Naquib Al-Attas. Pendidikan 

Islam Integratif; Upaya Mengintegrasikan 

Kembali Dikotomi Ilmu & Pendidikan (2005) 

                                                             
12 Sedarmayanti, Syaifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung : 

Penerbit Bandar Maju, 2002), hlm. 87. 
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karya Jasa Ungguh Muliawan. Nalar 

Spiritual  Pendidikan ;  Solusi Problem  

Filosofis Pendidikan Islam (2002) karya Dr. 

Abdul Munir Mulkhan. Paradigma Pendidikan 

Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah (2001) karya Drs. 

Muhaimin,M.A. Paradigma Pendidikan Islam; 

Membangun Masyarakat Madani Indonesia 

(2003) karya Drs. Hujair AH. Sanaky, MSI.  

2) Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam; 

Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai 

Ilahiah dan Insaniah di Indonesia (2004) 

karya Drs. Tedi Priatna, M.Ag.  Integrasi  Ilmu  

Agama  &  Ilmu  Umum  (2006)  karya  Prof.  

Dr.  H. Abuddin Nata, M.A dkk. 

4. Analisis Data 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan 

data yaitu dengan cara mencatat, mengutip dan mengedit, 

kemudian di proses dalam pengolahan data dengan jalan 

mengelompokkan sesuai dengan bidang pokok bahasan 

masing-masing. Bahan yang telah dikelompokkan 

tersebut selanjutnya disusun, sehingga pembahasan yang 

akan dikaji dapat tersusun secara sistematis untuk 

selanjutnya digunakan dalam proses Analisis Data. 

Penulis melakukan teknik-teknik dibawah ini : 

a. Metode deskriptif analisis 

Metode deskriptif analisis yaitu suatu usaha untuk 

mengumpulkan dan menyusun data kemudian di 

usahakan pula adanya analisis interpretasi atau 

penafsiran terhadap data-data tersebut. 
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b. Metode analisis isi (content analysis) 

Metode analisis isi (content analysis) yaitu study 

tentang arti verbal yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan dari isi yang di 

sampaikan.
13

 

Metode deskriptif analisis penulis gunakan untuk 

menguraikan, menginterpretasikan dan mengnalisis data-

data sehingga memperjelas kaitan antara satu masalah 

dengan masalah lainnya, sedangkan metode analisis isi 

penulis gunakan untuk membuat inferensi dari data-data 

yang di olah dan di analisis sebagai jawaban terhadap 

masalah yang di kemukakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 202 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidikan Islam di Indonesia 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan menurut bentuknya dibedakan dalam tiga 

katagori. Pendidikan sebagai suatu proses belajar 

mengajar, pendidikan sebagai sutu kajian ilmiah, dan 

pendidikan sebagai lembaga pendidikan. Pendidikan 

disebut sebagai suatu proses belajar mengajar karena 

pendidikan selalu melibatkan seorang guru yang berperan 

sebagai tenaga pengajar dan murit sebagai peserta 

didiknya.
14

 Kemudian, pendidikan juga disebut sebagai 

suatu kajian ilmiah karena pendidikan dapat dijadikan 

salah satu objek kajian ilmiah. Objeknya juga cukup 

banyak, mulai dari fakta dan kenyataan pendidikan yang 

terjadi dilapangan, sampai telaah filosovi sebagai acuan 

pengembangan keilmuanya. Sedangkan pendidikan 

sebagai suatu lembaga pendidikan karena pada dasarnya 

penggunaan istilah pendidikan hamper selalu tertuju pada 

suatu lembaga yang disebut sekolah, madrasah, atau 

lembaga perguruan yang menyelenggarakan proses belajar 

mengajar.  

Jika istilah pendidikan digabungkan dengan istilah 

islam menjadi pendidikan islam, mak pengertian dan 

konsep yang melekat dalam pendidikan berubah. Sebab 

istilah pendidikan tidak lagi bersifat meluas karena ada 

pembatasan kata-kata islam. Istilah islam sendiri tertuju 

pada keyakinan, ajaran, system dan tata nilai dan budaya 

                                                             
 14 Muliawan, Jasa Ungguh, ILMU PENDIDIKAN ISLAM : Studi Kasus 

terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi, dan Kelembagaan Pendidikan Islam. 

(JAKARTA : PT RAJAGRAFINDO PERSADA), Cet 1, 2015, hlm. 13. 
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sekelompok umat manusia yang beragama islam. 

Objeknya menjadi jelas dan pasti, yaitu: orang-orang yang 

beragama islam. Satuhal yang tidak boleh dilupakan 

adalah tujuan dan pungsi penggunaan istilah kebudayaan. 

Istilah pendidikan yang berdiri sendiri dan pendidikan 

yang tergabung dengan istilah islam sebagai satu kesatuan 

memiliki pengertian dan objek yang berbeda. Keduanya 

memiliki pengertian yang sama, bila mengacu pada tujuan 

atau fungsi yang sama pula. Persamaan maksut dan tujuan 

penggunaan kedua istilah itu muncul bila keduanya 

digunakan untuk saling menggatikan tanpa maksut 

membandikan. Oleh sebab itu kunci utama memahami 

perbedaan kedua istilah itu adalah tujuan atau fungsi 

aksiologi penggunaanya.  

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka pengertian 

pendidikan islam lebih lanjut dapat diterjemahkan 

kedalam tiga kategori, yaitu: 

a. Katagori filosovis 

b. Kategori ideal 

c. Kategori konkrit 

Pertama, kategori filosovis adalah pengertian 

pendidikan islam yang dimaknai berdasarkan konsep islam 

sebagai ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. 

Kedua, kategori ideal katagori kedua berbeda dengan 

kategori yang pertama. Alasanya jelas islam bersumber 

pada tiga hal, yaitu: Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. 

Ijtihad sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk. Ada 

ijma, kias, maslahah mursalah, dan lai-lain. 

Ketiga, katagoti kongktit. Pengertian pendiidikan 

islam dalam arti kongrit adalah pendidikan yang 

diciptakan, dilaksanakan dan ditujukan untuk umat islam. 
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Berdasarkan argumentasi ini, mak pengertian islam dalam 

dataran kongkrit tertuju pada lembaga-lembaga 

pendidikan seperti: madrasah, sekolah islam, pesantren, 

taman pengajian Al-Quran (TPA/TPQ), majlis taklim, 

mimbar khutbah, Halakoh dan mimbar pengajian 

keislaman. Dalam perkembangannya istilah pendidikan 

berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja terhadap peserta didik oleh orang dewasa agar ia 

menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya 

pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang 

atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang 

atau kelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai 

tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam 

arti mental. Secara terminology terdapat berbagai devinisi 

pendidikan oleh para ahli.
15

 

a. Ki Hajar Dewantara 

Pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat 

yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai 

manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang 

setinggi-tingginya.  

b. Rousseau 

Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang 

tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita 

membutuhkannya pada waktu dewasa. 

c. Buya Hamka 

Pendidikan adalah untuk membantu watak, budi, 

akhlak, dan kepribadian peserta didik 

                                                             
15 A. Susanto. Pemikiran Pendidikan Islam, ( Jakarta, Amzah. 2015), hlm. 
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Pendidikan islam sebagaimana diketahui adalan 

pendidikan yang dalam pelaksanaanya berdasarkan pada 

ajaran islam. Karena ajaran islam berdasarkan Al-Quran, 

As-Sunnah, pendapat ulama, serta warisan sejarah, maka 

pendidikan islam pun mendasarkan diri pada Al-Quran, 

As-Sunnah, pendapat ulama, serta warisan sejarah 

tersebut. Pendidikan islam pula dapat diartikan pula 

dengan system pendidikan yang dapat membetikan 

kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupanya 

sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai islam yang telah 

menjiawai dan mewarnai corak kepribadianya. 

Dengan demikian perbedaan pendidikan islam dengan 

pendidikan lainya ditentukan oleh adanya dasar ajaran 

islam tersebut. Jika pendidikan lainya didasarkan pada 

pemikiran rasional yang sekuler dan impristik semata, 

maka pendidikan islam selain menggunakan pertimbangan 

rasioanal dan data empiris juga berdasarkan pada Al-

Quran, As-Sunnah, pendapat ulama, serta warisan sejarah 

tersebut. 

Pendidikan islam yang dilaksanakan dalam suatu 

system memberikan kemungkinan berprosesnya bagian-

bagian menuju kearah tujuan yang ditetapkan sesuai ajaran 

islam, jalanya proses itu baru bersifat konsisten dan 

konstan (tetap) bila dilandasi dasar pendidikan yang 

mampu menjamin terwujutnya tujuan pendidikan islam.  

2. Tujuan Pendidikan Islam  

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan 

dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha.
16

 Tujuan 

pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap 

dan setatis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari 

                                                             
16 Zakiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 

hlm. 29 
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kepribadian seseorang berkenaan dengan seluruh aspek 

kehidupannya. 

Jika kita melihat kembali pengertian pendidikan 

islam, akan terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan 

terwujut setelah orang mengalami pendidikan Islam secara 

keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang 

membuatnya menjadi Insan Kamil dengan pola takwa 

insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, 

dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal 

karena takwanya kepada Allah SWT. Ini mengandung arti 

bahwa pendidikan islam itu diharapkan menghasilkan 

manusia yang berguna bagi dirinya dan masyrakat 

sertanya serta senang dan gemar mengamalkan dan 

mengembangkan ajaran islam dalam berhubungan dengan 

Allah dan dengan manusia sesamanya dapat mengambil 

manfaat yang semakin meningkatkan dari alam semesta 

ini untuk kepentingan hidup didunia kini dan diakhirat 

nanti.  

3.  Ruang Lingkup Pendikan Islam 

Kalau dipaahami serta dihayati tentang pengertian, 

sesungguhnya telah tersirat  adanya ruang lingkup 

Pendidikan Islam.  Namun untuk lebih jelasnya, ruang 

lingkup pendidikan Islam tersebut dapat dikemukakan 

sebagai berikut. 

Pertama,teoriteoridan konsep konsep yang diperlukan 

bagi perumusan desain pendidikan dengan berbagai 

aspeknya: visi,  misi, tujuan, kurikulum, proses belajar 

mengajar, dan sebagainnnnya. 

Teori  teori  dan  konsep  konsep  tersebut  dibangun  

dari hasil kajian  yang  ilmiah  dan  mendalam  terhada  

sumber  ajaran Islam yang terdapat dalamal  Qur‟an ad as  

Sunnah,  serta dari    berbagai      disiplin ilmu yang    
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relevan :   sejarah,   filsafat,   psikologi,  sosiologi, budaya,  

politik, hukum, etika, manajemen, teknologi canggih, dan 

sebagainya. 

Kedua, teori dan konsep yang diperlukan untuk 

kepentingan praktik pendidikan yaitu memengaruhi 

peserta  didik agar mengalam   perubahan, peningkatan 

dan kemajuan, baik  dari segi wawasan,  keterampilan 

menta spiritual  sikap, pola pikir,  dan  kepribadiannya. 

Berbagai komponen keterampilan terapan yang diperlukan 

dalam praktik pendidikan,berupa praktik padagogis 

didaktik, dan metodik, didasarkan pada teori teori dan 

konsep konsep yang terhaddap dalam ilmu pendidikan 

Islam. Selain itu menurut Nur  Uhbiyati, ruang ligku 

pendidikan  Islam sangat luas yang  banyak segi atau  

pihak  yang  ikut  terlibat  baik langsung  maupun  tidak  

langsung. 

Dengan  demikian,  penulis  akan  membahas  tentang 

pihak-pihak yang terlibat dalam  pendidikan  Islam  yang 

menjadi   ruang lingkupnya. 

1. Perbuatan pendidik  itu mendiri 

Yang dimaksud dengan perbuatan pendidik 

adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan 

sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu 

menghadapi atau mengasuh peserta didik. Atau 

dengan istilah lain yaitu sikap atau tindakan yang 

menuntun, membimbing, memberi pertolongan dari 

seseorang pendidik kepada peserta didik menuju 

kepada tujuan pendidikan Islam. Dalam perbuatan 

mendidik sering disebut dengan istilah tahzib Pelaku 

Pendidikan. 
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a) Pendidik 

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan akhir 

pendidikan Islam ialah terciptanya insan kamil. 

Menurut Muhaimin, insan kamil adalah manusia 

yang mempunyai wajah Qurani, terciptanya 

insane yang memilki dimensi religious, budaya 

dan ilmiah. 

Untuk mengaktualisasikan tujuan tersebut 

dalam pendidikan Islam, pendidik bertanggung 

jawab mengantarkan manusia kearah tujuan 

tersebut. Justru itu, keberadaan pendidik dalam 

dunia pendidikan sangat krusial, sebab 

kewajibannya tidak hanya mentransformasikan 

pengetahuan (knowledge), tetapi   juga dituntut  

menginternalisasikan nilai nilai pada peserta 

didik. Bentuk nilai yang diintemalisaskan paling 

tidak meliputi : nilai etika, (akhlak) estetika, 

sosial, ekonomis, politik, pengetahuan, pragmatis 

dan nilai ilahiyah. Secara factual, palaksanaan 

internalisasi nilai dan transformasi  pengetahua 

pada peserta didi secara integral merupakan tugas 

yang cukup berat ditengah kehidupan masyarakat 

yang kompleks apalagi pada era globalisasi dan 

modernisasi. Yugas yang berat  tersebut ditamba 

lagi dengan pandangan sebagia masyarakat 

melecehkan keberadaan pendidik disekolah, 

diluar yang  sekolah maupun dalam kehidupan 

sosial masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

profesi pendidik dari segi materil kurang 

menguntungkan karena sebagian masyarakat 

dalam era globalisasi ini dipengaruhi paham 

materialism yang menyebabkan mereka bersifat 

materialistik. 
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Berbeda dengan gambaran tentang pendidik 

pada umumnya pendidik Islam, adalah orang 

yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

peserta didik dalam mengembangkan. potensinya, 

dan dalam pencapaian tujuan  pendidik baik dala 

aspek kogniti , afektif maupun psikomotorik.  

Pendidik dalam pendidikan Islam adalah setiap 

orang dewasa yang karena kewajiban agamanya 

bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan 

orang lain. 

Sedangkan yang menyerahkan tanggung 

jawab dan amanat pendidikan adalah agama, 

sementara yang menerima tanggung dan amanat 

adalah setiap orang dewasa. Ini berarti bahwa 

pendidik merupakan sifat yang lekat pada setiap 

orang karena tanggung jawabnya atas pendidikan. 

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidi disebu 

dengan murabbi, muallim dan muaddib. Ketiga 

terna itu, mempunyai makna yang berbeda, sesuai 

dengan kontekkalimat,walaupun dalam situasi 

tertentu mempunya kesamaan makna. Dalam 

konsep pendidikan Islam, Allah SWT. 

Ditempatkan sebagai pendidik yang Maha 

Agung, yang kemudian mendidik Rasul Allah 

SWT dengan sistem pendidika Rasululla SAW 

pad keduduka sebagaitokoh pendidik pertama. 

Tugas wewenang itu dilimpahkan kepada kedua 

orang tua dengan memberinya muatan tugas dan 

wewenang itu kemudian dilimpahka lagi kepada 

tenaga professional, yaitu para pendidik. 

Untuk itu menurut Abd al-Rahman al-

Nahlawi dalam Jalaluddin  Mengatakan syarat 

seorang pendidik meliputi sifat dan perilaku 
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seperti : (1) harus memiliki sifat Rabbani,  (2) 

menyempurnakan sifat Rabbani dengan 

keikhlasan  (3) memilki rasa sabar, (4) memilki 

kejujuran dengan menerangkan apa yang 

diajarkan dalam kehidupa pribadi, (5 

meningkatka wawasan dan kajian, (6) menguasai 

variasi serta metode mengajar, (7) mampu 

bersikap tegas dan  meletakkan sesuat sesuai 

dengan tempatnya (proposisi) sehingga ia akan 

mampu mengendalikan diri dan muridnya, (8) 

memaham dan menguasai psikologi anak  dan 

memperlakuka mereka  esuai dengan kemampuan 

intelektual dan kesiapa psikologi-nya, (9) mampu 

mengetahui fenomena kehidupan sehingga 

memahami berbagai kecenderungan dunia beserta 

dampak yang akan ditimbulkan bagi peserta 

didik, dan (10) dituntut untuk memilki sifat adil 

(objektif) terhadap peserta didik. 

b) Peserta didik 

Peserta didik salah satu komponen dalam 

sistem pendidikan Islam. Peserta didik 

merupakan “raw material (bahan mentah) di 

dalam proses transformasi yang disebut 

pendidikan Berbeda dengan kompenen 

komponen lain dalam system pendidikan karena 

menerima “materil” ini sudah setengah jadi, 

sedangkan komponen komponen lan dapat 

dirumuskan dan disusun sesuaidengan keadaan 

fasilitas dan kebutuhan yang ada. 

Peserta didik secara formal adalah orang 

yang sedang beradat padafase pertumbuhan dan 

perkembangan baik secara fisik maupun psikis, 

pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri 
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dari seorang pendidik Pertumbuhan menyangkut 

fisik, perkembangan menyangkut psikis. 

Menuru pasal  ayat 4 UU R.I No. 20  tahun  

2003 tentang  sistem Pendidikan Nasional, 

peserta didik adalah anggota masyaraka yang 

berusaha  mengembangkan dirinya melalui 

proses pendidikan pada jalur jenjan dan jenis 

pendidikan tertentu. Syamsul Nizar, dalam H. 

Ramayulis mendeskripsikan 5 kriteria peserta 

didik: 

1. Peserta didik bukanlah miniature orang 

dewasa, tetapi memilki dunianya sendiri. 

2. Peserta didik memilki periodisasi 

perkembangan dan pertumbuhan. 

3. Peserta didik merupakan makhluk Allah ya

ng memilki perbedaan individu baik 

 disebabkan oleh faktor bawaan maupun 

lingkungan di mana ia berada. 

4. Peserta didik merupakan dua unsur utama 

jasmani dan rohani, unsur jasmani memilki 

daya fisik dan unsur rohani memilki daya 

akal hati nurani dan nafsu. 

5. Peserta didik adalah manusia yang memilki 

potensi atau fitrah yang 

dapat dikembangkan dan berkembang 

secara dinamis. 

Dalam proses pendidikan peserta didik di 

samping sebagai objek juga sebagai subjek. Oleh 

karena itu  agar seorang pendidik berhasil dalam 

proses pendidikan, maka ia harus memahami 

peserta didik dengan segala karakteristiknya. 
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Diantara aspek yang harus dipahami oleh 

pendidik yaitu: (1) kebutuhannya,(2) dimensi-

dimensinya, 

(3) intelegansinya (4) kepribadiannya  

Pendidikan Islam memahami peserta didik 

atas dasar pendekata  terhada  hakikat kejadian 

manusi yang menempatkannya selaku makhluk  

Allah yang  mulia.  Kemuliaan yan  disandang  

manusia harus  dihargai, dan perlakuan 

terhadapnya haru dibedakan dari perlakuan 

terhadap makhluk lain kemuliaan itu mungkin 

dapat terwujud dengan mengendalikan diri 

sendiri  tanpa  adanya upaya  pendidikan  dan 

pembinaan yang sungguh sungguh meliputi 

pembinaaan  aspek  jasmani  maupun rohani, 

fisik merial maupun mental spiritual.  Kriteria 

peserta didik dari aspek formal adalah anak yang  

sedang tumbuh dan  berkembang baik fisi  maupu 

psikis, untu  mencapa tujua pendidikan 

diperlukan suatu lembaga pendidikan formal.  

Kriteria ini beraw pada usia 7 tahun, saat  ana 

sudah dapat menerima adanya gezag, hingga 

memungkinkan ia menyadari dan mematuhi 

disiplin. Secara informal Pendidikan Islam 

mengetengahkan konsep pendidikan sepanjang 

hayat (life long education) Selam menjalani 

rentang kehidupan itu manusia memerluk  

bimbingan, pembentukan, pengarahan, dan 

pengamalan, baik melalu intervensi langsung dari 

pada pendidik maupun dari usaha sendiri. 

Semuanya  itu dilaksanakan secara bertahap dan 

berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan pada  

tingkat perkembangan masing masing. 
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Pendidikan Islam mengacu kepada potensi yang 

ada pada diri manusia. Potensi late dalam konsep  

pendidikan Islam disebut fitrah, yang berarti 

kekuatan asli yang terpenda didala  diri manusia 

yang dibawanya sejak lahir. Yang akan menjadi 

pendorong serta penentu bagi kepribadiannya, 

serta yang dijadikan alat  untuk pengabdian dan 

ma‟rifatullah. Jadi bimbingan terhadap 

pengembangan fitraharus menuju kearah yang 

jelas. 

Berdasarkan potensi penciptaannya, maka 

perkembangan manusia meliputi seluruh aspek 

yang dibutuhkan oleh manusia dalam 

kehidupannya baik statusnya sebgai manusia 

yang bertuhan, makhluk individu, makhluk 

sosial, makhluk bermoral,  makhluk 

berperadaban dan sebagainya. Aspek 

perkembanga ini  merupakan  potensi yan 

mendukung pengembangan menusia menjadi 

soso manusia  seutuhnya, secar optimal dan 

berimbang,  agar mampu  menjalanka amanat 

dalam  statusnya selaku hamba Allah maupu 

khafila Nya. Dengan demikian perkembangan 

manusia baru akan menjadi sempurna (kamil bil 

perkembangan potensi dirinya yang mencaku 

keseluruha aspek perkembangan itu dilakukan 

secara total dan maksimal. 

4. Kurikulum Pendidikan Islam 

Kata “Kurikulum” mulai dikenal sebagai istilah dalam 

dunia pendidikan sejak kurang lebih satu abad yang lalu. 

Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya dalam 

kamus webster tahun 1856. pada tahun itu kata kurikulum 
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digunakan dalam bidang olah raga,yakni suatu alat yang 

membawa orang dari start sampai kefinish. Barulah pada 

tahun 1856 istilah kurikulum dipakai dalam bidang 

pendidikan sejumlah mata pelajaran disuatu perguruan. 

Dalam kamus tersebut kurikulum diartikan dua macam 

yaitu: 

a. Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau 

dipelajari siswa disekolah atau perguruan tinggi untuk 

memperoleh ijazah tertentu. 

b. Sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu 

lembaga pendidikan atau jurusan.
17

 

Adanya pandangan bahwa kurikulum hanya berisi 

rencana pelajaran disekolah disebabkan oleh adanya 

pandangan tradisional yang mengatakan bahwa kurikulum 

memang hanya rencana pelajaran.Pandangan tradisional 

ini sebenarnya tidak terlalu salah, mereka membedakan 

kegiatan belajar kurikuler dari kegiatan belajar 

ekstrakuriler dan kokurikuler. Kegiatan kurikuler ialah 

kegiatan belajar untuk mempelajari mata-mata pelajaran 

wajib, sedangkan belajar kokurikuler dan ekstrakuriler 

disebut mereka sebagai kegiatan penyerta. Praktik kimia, 

fisika, atau biologi, kunjungan ke museum untuk pelajaran 

sejarah, misalnya dipandang mereka sebagai kokurikuler 

(penyerta kegiatan belajar bidang studi).Bila kegiatan itu 

tidak berfungsi sebagai penyerta, seperti pramuka dan olah 

raga (di luar bidang studi olahraga), maka yang disebut 

mereka kegiatan di luar kurikulum (kegiatan 

ekstrakurikuler). Menurut pandangan modern, kurikulum 

lebih dari sekedar rencana pelajaran atau bidang studi. 

Kurikulum dalam pandangan modem ialah semua yang 

                                                             
17 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya ,2000),  hlm. 5 
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Secaran yata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. 

Pandangan ini bertolak dari sesuatu yaitu yang aktual 

terjadi di sekolah dalam proses belajar. Di dalam 

pendidikan, kegiatan yang dilakukan siswa dapat 

memberikan pengalaman belajar, seperti berkebun, olah 

raga, pramuka, dan pergaulan selain mempelajari bidang 

studi. Semuanya itu merupakan pengalaman belajar yang 

bermanfaat. Pandanganmodern berpendapat bahwa semua 

pengalaman belajar itulah kurikulum. Menurut AI-

Syaibani kurikulum pendidikan Islam seharusnya 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 18

 

1) Kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata 

pelajaran agama dan akhlak. Agama dan akhlak itu 

harus diambil dari Al-Qur'an dan Hadits serta contoh-

contoh dari tokoh terdahulu yang saleh. 

2) Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan 

pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa, yaitu 

aspek jasmani, akai, dan rohani.Untuk pengembagan 

menyeluruh ini kurikulum harus berisi mata pelajaran 

yang banyak, sesuai dengan tujuan pembinaan setiap 

aspek itu. Oleh Karena itu, perguruan tinggi diajarkan 

mata-mata pelajaran seperti ilmu-ilmu Al-Qur‟an 

termasuk tafsir, dan qira‟ah; ilmu-ilmu Hadits 

termasuk musthalah Hadits, ilmu fiqh termasuk 

ushulfiqh, tauhid, filsafat, akhlak, nahwu, sharf, 

'arudl, linguistik termasuk fonologi dialek, balaghah, 

bayan, dan kritiksastra, sejarah Islam, riwayat tokoh, 

ilmu kalam, kimia, obat-obatan,pengobatan, 

pembedahan menggambar keterampilan, dan 

sebagainya. 

                                                             
18 Zakiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 

hlm. 65-66 



 
 

 

33 

3) Kurikulum pedidikan Islam memperhatikan 

keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia 

dan akhirat, jasmani, akal dan rohani 

manusia.Keseimbangan itu tentulah bersifat relatif 

karena tidak dapat diukur secara objektif. 

4) Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan juga 

jenis halus, yaitu ukur pahat, tulis indah, gambar dan 

sejenisnya. Selain itu, memperhatikan jugapendidikan 

jasmani, latihan militer, teknik, keterampilan, dan 

bahasa asing sekalipun semuanya ini diberikan kepada 

perseorangan secara efektif berdasakan bakat, minat, 

dan kebutuhan. 

5) Kurikulum pendidikan Islam mempertimbangkan 

perbedaan-perbedaan kebudayaan yang sering 

terdapat di tengah manusia karena perbedaan tempat 

dan juga perbedaan zaman. Kurikulum dirancang 

sesuai dengan kebudayaan itu. 

Dari uraian di atas tentang pengertian kurikulum dan 

isi kurikulum dalam pendidikan Islam, bahwa kurikulum 

pendidikan Islam hendaknya menonjolkan pengetahuan 

Islam dan pengetahuan umum dengan tidak memisahkan 

antara keduanya atau dikotomi ilmu dalam proses 

pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk terbentuk peserta 

didik yang paham keilmuan agama.  

5. Lembaga Pendidikan Islam 

Kata  lembaga dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia 

adalah badan  (organisasi) yang tujuannya melakukan 

suatu penyelidika keilmuan atau melakukan usaha 

Sedangkan yang dimaksu pendidikan Islam menurut  

Omar Muhammad Al Toum Al Syaebani Kehidupan 

pribadinya atau kehidupa  kemasyarakatanny dan alam 

sekitarnya.  Jadi, yang dimaksud dengan lembaga 
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pendidikan Islam adalah lembag atau tempat 

berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mengubah tingkah laku individu kearah yang 

lebih baik melalu interaksi dengan lingkungan sekitarnya. 

Dan perubahan yang dimaksud  tentu dilandasi dengan 

nilai-nilai Islami. 

Berbicara  lembaga lembaga pendidikan Islam, mema

ng terdapat banyak jenis dan bentuknya. Secara garis besar

 ada tiga macam bentuk lembaga pendidika Islam, yaitu 

lembaga 

pendidikan informal, lembaga pendidikan non formal dan 

lembaga pendidikan formal.
19

 Akan tetapi, dalam konteks 

pembahasan pada bentuk lembaga pendidikan formal atau 

sekolah saja. Meskipun, lembaga lainnya akan sedikit disi

nggugdibaagian berikut 

a. Pendidikan Informal 

Yaitu pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan 

keluarga merupakan lembaga pendidikan yang 

pertama bagi anak-anak. Di dalam keluarga inilah 

tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik 

pada usia yang masih muda, karena pada usia ini anak 

lebih peka terhadap pengaruh dari pendidiknya (orang 

tuanya atau anggota keluarga yang lainnya). Dalam 

ajaran Islam telah dinyatakan oleh Nabi Muhamma  

pada salah satu haditsnya : sesungguhnya kedua orang 

tuanyalah yang menjadikannya Majusi, Yahudi. 

 Berdasarkan hadits di atas, jelaslah bahwa orang tua 

memegang peranan penting dalam membentuk 

kepribadian anak didik. Anak dilahirkan 

                                                             
19 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 

1993), hlm. 39 
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dalam keadaaan suci, adalah tanggung jawab orang 

tua untuk mendiddiknya dan memeliharanya. 

b. Lembaga Pendidikan Nonformal 

Yaitu pendidikan yang ada dimasyarakat, berupa 

pengajian-pengajian, majelis taklim dan lain 

sebagainya.   Pengajian-pengajian ini biasanya 

dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang 

menyempatkan diri untuk belajar bersama-sama di 

masjid. Pengajian ini berupa: membaca Al-Quran, 

kemudian majeli taklim,  yaitu lembaga pendidikan 

yang ada dimasyarakat yang tumbuh daan  

berkembang dari kalangan masyarakat Islaam  itu 

sendiri, yang kepentingannya untuk kemaslahatan 

umat manusia. Oleh karena itu majelis takli adalah 

lembaga swadaya masyarakat yang hidupnya 

didasarkan kepada keinginan untuk membangun 

masyarakat yang madani. 

c. Lembaga Pendidikan Formal atau Sekolah 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting 

sesudah keluarga, karena makin besar kebutuhan 

anak, maka orang tua menyerahkan 

tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah. 

Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam 

bentuk mendidik anak. Tugas guru dan pemimpin 

sekolah disamping memberika ilmu pengetahuan, 

keterampilan juga memberika bimbingan yang sesuaai 

tuntunan agama. Setelah anak dimasukkan ke 

lembaga sekolah ini, orang tua mengharapkan kelak, 

anak-anak mereka memiliki kepribadian  yang sesuai 

dengan ajaran agama Islam atau dengan kata lain 

berkepribadian muslim. Yang dimaksud dengan 

kepribadian muslim ialah kepribadian  yang seluruh 
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aspeknya baik tingkahlaku, kegiatan jiwa maupun 

filsafat hidup dan kepercayaannya menunjukan 

pengabdian kepada Tuhan serta 

penyerahan diri kepada-Nya. 

Bentuk lembaga pendidikan ini menurut Arifin 

berkaitan dengan usaha mensukseskan misi dalam 3 

macam tuntutan hidup seseorang muslim, yaitu : 

1. Pembebasan manusia dari ancaman api neraka 

2. Pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah 

yang memiliki keselarasan dan keseimbangan 

hidup bahagia di dunia dan di akhirat sebagai 

realisasi cita-cita seseorang yang beriman dan 

bertakwa yang senantiasa memanjatkan doa 

kepada Allah. 

3. Membentuk diri pribadi manusia yang 

memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan 

ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling 

mengembangkan hidupnya untuk menghambakan 

dirinya kepada khaliqnya.  Jadi sangat jelas bahwa 

lembaga-lembaga pendidikan Islam itu 

bertanggung jawab untuk membimbing 

mengembangkan dan bertingkah laku sesuai 

dengan tuntunan Ilahi, yang pad akhirnya akan 

menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 

 

B. Pendidikan Islam  

1.  Pendidikan Islam pada masa awal 

Islam mulai masuk ke Indonesia dalam akahir abad ke 

13 dan mencakup sebagian besar nusantara dalam abad ke-

16. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adlah kerajaan 
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Samudera Pasai di Aceh.
 20

 Kerajaan ini didirikan oleh 

seoran Laksamana Laut dari Mesir bernama Nazimuddin 

al Kamil, dari dinasti Fatimah, pada tahun 1128. 

Kemudian kerajaan ini direbut oleh Marah Silu yang 

kemudian bergelar Sultan Malikul Saleh, dari dinasti 

Mamaluk. Menurut Redja Mudyahardjo, bahwa kerajaan 

ini menjadi pusat perdagangan di selat Malaka, dan juga 

pusat penyebaran agama Islam. Dari Aceh Islam meluas 

ke Minangkabau. Kedatangan Islam pertama di Indonesia 

tidak identik dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di 

Indonesia.  

Mengingat bahwa pembawa Islam ke Indonesia 

adalah para pedagang, bukan missi tentara dan bukan 

pelarian politik. Mereka tidak ambisi langsung mendirikan 

kerajaan Islam. Lagi pula di Indonesia pada zaman itu 

sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu-Budha yang banyak 

jumlahnya dan berkekuatan besar. Ada beberapa teori 

tentang orang yang pertama sekali datang ke Indonesia 

dalam menyebarkan Islam, antara lain: Pertama, ialah 

mubaligh dari Persi (Iran), pada pertengahan abad 12 M. 

Alasannya kerajaan Islam pertama di Indonesia bernama 

Pase (Pasai) berasal dari Persi. Ditambah dengan 

kenyataan bahwa orang Islam Indonesia sangat hormat 

kepada keturunan sayid atau habib yaitu keturunan Hasan 

dan Husen putera Ali bin Abi Talib. Kedua, ialah muballig 

dari India Barat, tanah Gujarat. Alasannya ada persamaan 

bentuk nisan dan gelar nama dari muballig yang oleh 

Belanda dianggap sebagai kuburan orang-orang Islam 

yang pertama di Indonesia. 

                                                             
20 Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam (Cet.I;Jakarta: Fajar Dunia, 

1999), hlm. 27 



 
 

 

38 

Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya 

kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya, 

dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islamisasi yang 

berkembang ada enam, yaitu (1) saluran perdagangan, (2) 

saluran perkawinan, (3) saluran tasawuf, (4) saluran 

pendidikan, (5) saluran kesenian, dan (6) saluran politik. 

Proses islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah 

karena adanya dukungan dua pihak: orang-orang muslim 

pendatang yang mengajarkan agama Islam dan golongan 

masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya.
 21

 Dalam 

masa-masa kegoncangan politik, ekonomi, dan sosial 

budaya, Islam sebagai agama dengan mudah dapat 

memasuki & mengisi masyarakat yang sedang mencari 

pegangan hidup, lebih-lebih cara-cara yg ditempuh oleh 

orang-orang muslim dalam menyebarkan agama Islam, 

yaitu menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang 

telah ada. Dengan demikian, pada tahap permulaan 

islamisasi dilakukan dengan saling pengertian akan 

kebutuhan & disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. 

Agama Islam juga membawa perubahan sosial dan 

budaya, yakni memperhalus dan memperkembangkan 

budaya Indonesia. Penyesuaian antara adat dan syariah di 

berbagai daerah di Indonesia selalu terjadi, meskipun 

kadang-kadang dalam taraf permulaan mengalami proses 

pertentangan dalam masyarakat. Meskipun demikian, 

proses islamisasi di berbagai tempat di Indonesia 

dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh rakyat 

setempat, sehingga kehidupan keagamaan masyarakat 

pada umumnya menunjukkan unsur campuran antara 

Islam dengan kepercayaan sebelumnya. Hal tersebut 

                                                             
21 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan 

Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 12-13 
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dilakukan oleh penyebar Islam karena di Indonesia telah 

sejak lama terdapat agama (Hindu-Budha) dan 

kepercayaan animism. 

Meresapnya Islam di Indonesia pada abad ke-16 itu 

bersamaan pula dengan ditanamkannya benih-benih 

agama Katolik oleh orang-orang Portugis.
 22

 Bangsa 

Portugis ini dikenal sebagai penentang Islam dan pemeluk 

agama Katolik fanatik. Maka, di setiap tempat yang 

mereka datangi, di sanalah mereka berusaha mendapatkan 

daerah tempat persemaian bagi agama Katolik. Hal ini 

menurut tanggapan mereka merupakan suatu tugas dan 

kewajiban yang mendapat dorongan dari pengalaman 

mereka menghadapi Islam di negeri mereka sendiri. 

Ketika pertahanan Islam terakhir di Granada jatuh pada 

1492, maka dalam usaha mereka mendesak agama Islam 

sejauh mungkin dari Spanyol dan Portugis, mereka 

memperluas gerakannya sampai Timur Tengah yang 

waktu itu menjadi daerah perantara perdagangan rempah-

rempah yang menghubungkan Timur dengan Barat. 

Timbullah kemudian suatu hasrat dalam jiwa dagang 

mereka untuk berusaha sendiri mendapatkan 

rempahrempah yang menjadi pokok perdagangan waktu 

itu langsung dari daerah penghasilnya (Nusantara). 

Dengan demikian, mereka tidak akan bergantung lagi 

kepada pedagang-pedangan Islam di Timur Tengah. 

Didalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad 

SAW, telah difungsikan rumah ibadah tersebut sebagai 

tempat pendidikan .Rasul SAW menjadikan Masjid 

Nabawi untuk berlangsungnya proses pendidikan di 

dalamnya. Perbuatan beliau ini ditiru oleh khalifahkhalifah 

                                                             
22 Toro Rahardjo, Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis 

(Cet.II; Yogyakarta: Insist Press, 2005), hlm. 105 
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sesudah beliau, baik hanya Khulafaur Rasyidin maupun 

khalifah-khalifah Bani Umayah, Abasyiyah, Fatimiyah, 

Usmaniyah dan lain sebagainya. Dengan demikian Masjid 

berfungsi sebagai tempat pendidikan adalah merupakan 

suatu keharusan dikalangan masyarakat muslim. 

Pendidikan Islam terjadi sejak Nabi Muhammad 

diangkat menjadi Rasul Allah di Makkah dan beliau 

sendiri sebagai gurunya. Pendidikan Islam mulsi 

dilaksanakan Rasulullah setalah mendapat perintah dari 

Allah agar beliau menyeru kepada Allah, sebagaimana 

yang termaktub dalam QS. Al-Muddatstsir, 74 ayat 1-7. 

Menyeru berarti mengajak, dan mengajak berarti 

Mendidik. Lngkah awal Nabi menyerukan kepada 

keluarganya terlebih dahulu.
 23

 Setelah itu, Nabi mulai 

mengajak Sahabat-sahabatnya yang dilakukannya dengan 

hati-hati dan tidak sembarangan. Beliau hanya 

mengerahkan ajakannya kepada sahabat-sahabat yang kuat 

imannya dan dari kalangan Quraisy yang berpengaruh 

dimasyarakat, untuk memperkokoh dakwah Rasulullah. 

Menurut Dedi Supriyadi selain dari proses di atas 

yakni dimulai dari terbentuknya pribadipribadi muslim 

kemudian dari kumpulan pribadi-pribadi tersebut 

membentuk masyarakat muslim dan dari situ munculnya 

kerajaan Islam, tetapi juga bisa terjadi para Muballigh 

terlebih dahulu mengislamkan penguasa setempat, dan 

dengan demikian masyarakat atau rakyatnya memeluk 

Agama Islam seperti yang terjadi pada beberapa kerjaaan, 

yaitu Kerajaan Malaka, dan beberapa kerajaan lainnya. 

Dengan demikian, terbentuk pula lah secara otomatis 

masyarakat muslim. 

                                                             
23 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam Indonesia (Jakarta: Hidakarya 

Agung, 1985), hlm. 6 
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2. Pendiikan Islam pada masa penjajah 

a. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda  

pemerintah Belanda mulai menjajah di Indonesia 

pada tahun 1619 M, yaitu ketika Jan Pieter Coen 

menduduki Jakarta, dan dilawan oleh Sultan Agung 

Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman 

Khalifatullah Sayidin Panotogomo. Menurut Zuhairini, 

pada zaman Sultan ini, hitungan tahun Saka 

diasimilasikan dengan tahun Hijriyah yang berlaku di 

seluruh negara.
24

 Sejak zaman VOC, terutama ketika 

Van den Bosh menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta 

pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa 

sekolahsekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai 

sekolah pemerintah. Pendidikan Islam Masa Penjajahan 

Belanda dan Jepang, departemen yang mengurus 

pendidikan dan keagamaan dijadikan satu dan di tiap 

daerah karesidenan didirikan satu sekolah agama 

Kristen. Gubernur Jenderal Van den Capellen pada 

tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan 

berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar 

dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat 

edarannya kepada para Bupati tersebut sebagai berikut: 

“Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan 

peraturan pemerintah yang menjamin meratanya 

kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk 

pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati 

undang-undang dan hukum negara” Jiwa dari surat 

edaran di atas menggambarkan tujuan daripada 

didirikannya sekolah dasar pada zaman itu. Pendidikan 

agama Islam yang ada di pondok-pondok pesantren, 

                                                             
24 Timur Jaelani, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan 

Perguruan Agama (Jakarta: CV. Darmaga, 1980), hlm. 16 
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masjid, mushalla, dan lainnya dianggap tidak 

membantu pemerintah Belanda. Bahkan, para santri 

pondok masih dianggap buta huruf latin.  

Dengan demikian para santri tidak bisa 

memahami undang-undang yang telah dibuat. Menurut 

Samsul Nizar politik yang dijalankan oleh pemerintah 

Belanda terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas 

beragama Islam didasari oleh rasa ketakutan, rasa 

panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa 

kolonialismenya. 

 Dengan begitu mereka menerapkan peraturan 

dan kebijakan sebagai berikut:
 25 

1) Pada tahun 1882 M pemerintah Belanda 

membentuk suatu badan khusus yang bertugas 

mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan 

Islam yang disebut “Priesterraden.” Atas nasihat 

dari badan inilah maka pada tahun 1905 M 

pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan 

yang isinya bahwa orang yang memberikan 

pengajaran (baca: pengajian) harus minta izin 

terlebih dahulu.  

2) Kemudian pada tahun 1925 M pemerintah 

Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat 

lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak 

semua orang (kyai) boleh memberikan 

pengajaran. Peraturan ini diberlakukan karena 

adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah 

tampak tumbuh, seperti Muhammadiyah, 

Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam (PSI), Al-

Irsyad, dan lain-lain. 

                                                             
25 Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), 

hlm. 139. 
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3) Pada tahun 1932 M keluar pula peraturan yang 

memberantas dan menutup madrasah dan sekolah 

yang tidak diberikan izin untuk memberikan 

pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak 

disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut 

Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School 

Ordonantie). 

 Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya 

gerakan Nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 M, 

yaitu berupa Sumpah Pemuda.Pendidikan Islam Masa 

Penjajahan Belanda dan Jepang. Jika dicermati 

peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian 

ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan dan 

pemberantasan aktivitas madrasah dan pondok 

pesantren di Indonesia, maka seolah-olah dalam waktu 

yang tidak lama pendidikan Islam di Indonesia akan 

menjadi lumpuh dan porak poranda. Akan tetapi, apa 

yang disaksikan sejarah adalah kenyataan sebaliknya. 

Jiwa Islam tetap terpelihara dengan baik. Para ulama 

dan kyai bersikap non cooperative dengan Belanda dan 

mereka pun menyingkir dari tempat yang dekat dengan 

Belanda, Pada masa kolonial Belanda pendidikan Islam 

di sebut juga dengan bumiputera, karena yang 

memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi 

Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan 

Belanda ada tiga macam, yaitu:  

1) Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam 

Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang 

masih menggabungkan antara sistem pendidikan 

Hindu dengan Islam. Sistem ini dilaksanakan 

dengan cara, guru mendatangi murid-muridnya. 

yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak 
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para bangsawan dan kalangan kerato.
26

 

Sebaliknya, sistem pertapa, para murid 

mendatangi guru ke tempat pertapaanya. adapun 

murid-muridnya tidak lagi terbatas pada 

golongan bangsawan dan kalangan keraton, 

tetapi juga termasuk rakyat jelata.  

2) Sistem pendidikan surau (langgar)  

Sistem pendikan di surau tidak mengenal jenjang 

atau tingkatan kelas, murid dibedakan sesuai 

dengan tingkatan keilmuanya, proses belajarnya 

tidak kaku sama muridnya (Urang Siak) 

diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada 

kelompok mana yang ia kehendaki. Dalam 

proses pembelajaran murid tidak memakai meja 

ataupun papan tulis, yang ada hanya kitab 

kuning merupakan sumber utamnya dalam 

pembelajaran. Metode utama dalam proses 

pembalajaran di surau dengan memakai metode 

ceramah, membaca dan menghafal. Materi 

pembelajaran yang diberikan Syeikh kepada 

urang siak dilaksanakan sambil duduk di lantai 

dalam bentuk setengah lingkaran. Syeikh 

membacakan materi pembelajaran, sementara 

murid menyimaknya dengan mencatat beberapa 

catatan penting di sisi kitab yang dibahasnya 

atau dengan menggunakan buku khusus yang 

telah disiapkan oleh murid. Sistem seperti ini 

terkenal dengan istilah halaqoh.  

 

 

                                                             
26 Badri Yatim, Sejarah Perdaban Islam (Cet. XX; Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm. 201-203 
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3) Sistem Pendidikan Pesantren  

Metode yang digunakan adalah metode sorogan, 

atau layanan individual yaitu bentuk belajar 

mengajar dimana Kiyai hanya menghadapi 

seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar 

atau sekelompok kecil santri yang masih dalam 

tingkatan dasar.
 27

 Tata caranya adalah seorang 

santri Pendidikan Islam Masa Penjajahan 

Belanda dan Jepang menyodorkan sebuah kitab 

di hadapan kiyai, kemudian kiyai membacakan 

beberapa bagian dari kitab itu, lalu santri 

mengulangi bacaan sampai santri benar-benar 

membaca dengan baik. Bagi santri yang telah 

menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai 

meteri baru lagi. Metode wetonan dan 

bandongan, atau layanan kolektif ialah metode 

mengajar dengan sistem ceramah. Dalam metode 

ini kyai biasanya membacakan, menerjemahkan, 

lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari 

suatu kitab dan para santri menyimak bacaan kyai 

sambil membuat catatan penjelasan di penggir 

kitabnya. Metode Musyawarah Adalah belajar 

dalam bentuk seminar (diskusi) untuk membahas 

setiap masalah yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran-pelajaran santri ditingkat tinggi. 

Metode ini menekankan keaktifan pada pihak 

santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan 

mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan 

kiyainya. Kiyai harus menyerahkan dan memberi 

bimbingan seperlunya. 

                                                             
27 Azyumardi Azra, Persfektif Islam di Asia Tenggara (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 1991), hlm. 114. 
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Kurikulum Pesantren Menurut Karel A 

Steenbrink semenjak akhir abad ke-19 pengamatan 

terhadap kurikulum pesantren sudah dilakukan 

misalnya oleh LWC Van Den Berg seorang pakar 

pendidikan dari Belanda. Berdasarkan wawancaranya 

dengan para kiyai, dia mengkomplikasi kitab kuning 

meliputi kitab-kitab fikih, baik fikih secara umum 

maupun fikih ibadah, tata bahasa Arab, ushuludin, 

tasawuf dan tafsir.
28

.Dari hasil penelitian Van De Berg 

tersebut, Karel A. Steenbrink menyimpulkan antara lain 

kitab-kitab yang dipakai di pesantren hampir semuanya 

berasal dari zaman pertengahan dunia Islam. Pada 

umumnya pendidikan di pesantren mengutamakan 

pelajaran fikih. Namun sekalipun mengutamakan 

pelajaran fikih mata pelajaran lainya tidak diabaikan 

sama sekali. Dalam hal ini mata pelajaran yang 

berhubungan dengan ilmu alat, pembinaan iman, dan 

akhlak sangat diperlukan. Pengajaran bahasa Arab 

adalah ilmu bantu untuk pemahaman kitab-kitab 

agama. Pengajaran bahasa Arab tersebut terdiri dari 

beberapa cabang dan tingkatan sebagai dasar bagi santri 

untuk melakukan pengajian kitab dengan begitu, santri 

harus memiliki pengetahuan bahasa Arab terlebih 

dahulu sebelum pengajian kitab yang sebenarnya 

dilaksanakan. Pengajian kitab yang dimaksudkan itu 

adalah pengajian fikih dari tingkat dasar sampai tingkat 

tinggi. Kitab-kitab fikih tersebut ditulis dalam bahasa 

Arab. Tetapi setelah melihat perkembangan lebih 

lanjut, seperti peningkatan jumlah madrasah dan 

sekolah-sekolah swasta sebagai institusi pendidikan di 

luar sistem persekolahan pemerintah, kalangan 

                                                             
28 Lihat Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia (Jakarta:Tinta 

Mas, 1974), hlm. 6 
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pemerintah semakin hati-hati terhadap sikap netral 

mereka selama ini. Masalah Islam Pendidikan Islam 

Masa Penjajahan Belanda dan Jepang yang menjadi 

sumber kekhawatiran pemerintah tersebut agaknya 

tidak terbatas adanya institiusi pendidikannya saja.
 29

 

Lebih jauh dari itu, mereka memandang kemungkinan 

pendidikan Islam tersebut memengaruhi sekolah-

sekolah swasta lainny. Adanya latar belakang tersebut 

pemerintah Belanda merubah sikapnya dalam 

menghadapi kemungkinan buruk yang bakal timbul dari 

peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah 

agama.Sebagai tindakan pencagahan, dikeluarkan 

ordonansi tanggal 28 Maret 1932 Lembaran Negara no 

136 dan 260 isinya berupa pembatasan kebebasan 

mengajar bagi guru-guru sekolah swasta.Sistem ini 

tidak memberi keuntungan bagi perkembangan institusi 

pendidikan Islam. Bahkan dalam ordonansi yang 

dikeluarkan tahun 1932, dinyatakan bahwa semua 

sekolah yang tidak dibangun pemerintah atau tidak 

memperoleh subsidi dari pemerintah, diharuskan minta 

izin terlebih dahulu, sebelum sekolah itu didirikan. 

Dengan kebijakan ini pemerintah kolonial Belanda 

mendapat reaksi yang luar biasa dari kalangan umat 

Islam terlebih di Minangkabau. Hal ini karena umat 

Islam Minangkabau melihat adanya “sesuatu” yang 

akan merugikan Agama Islam jika kebijakan ini 

dilaksanakan. Atas reaksi yang sedemikian besar, 

akhirnya pemerintahan Belanda melalui Gubernur 

Jendralnya memberi jawaban bahwa ordonansi guru di 

Minangkabau belum ada niat kapan untuk 

dilaksanakan. Lambat laun kebijakan ordonansi guru 

                                                             
29 Ary H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia (Cet. I; 

Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 6 
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tidak jalan dan akhirnya kebijakan ini di batalkan dan 

hilang dari peredaran. Walaupun sebelum keputusan ini 

di buat sesungguhnya Belanda telah berusaha 

membujuk beberapa tokoh Islam Minangkabau untuk 

mendukung pelaksanaan ordonansi ini, namum mereka 

tidak berhasil. 

b. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang 

Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil 

mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang 

Dunia II. Meraka menguasai Indonesia pada tahun 

1942, dengan membawa semboyan: “Asia Timur Raya 

untuk Asia.” Pada babak pertamanya pemerintah 

Jepang menampakkan diri seakan-akan membela 

kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk 

kepentingan Perang Dunia Il.
30

 Untuk mendekati umat 

Islam Indonesia mereka menempuh berbagai 

kebijaksanaan, antara lain:
 31 

1) KUA (Kantor Urusan Agama) yang pada zaman 

Belanda disebut Voor Islamistische Saken yang 

dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, 

diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi 

yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu 

KH. Hasyim Asy‟ari dari Jombang, Jawa 

Timur.  

2) Pondok-pondok pesantren besar sering mendapat 

kunjunan dan bantuan dari pembesar 

Jepang.Pendidikan Islam Masa Penjajahan 

Belanda dan Jepang 

                                                             
30 Mahmud Yunus,  op. cit, hlm. 35 
31 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-

tradisi Islam di Indonesia (Cet. III; Bandung : Mizan, 1999), hlm. 17 
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3) Pemerintah Jepang mengizinkan pembentuka 

barisan Hisbullah untuk memberikan latihan 

dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. 

4) Pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya 

Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin 

oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan 

Mohammad Hatta.  

5) Para ulama Islam bekerja sama dengan 

pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan 

membentuk barisan Pembela Tanah Air 

(PETA).  

6) Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi 

persatuan yang disebut Majelis Islam A‟la 

Indonesia (MIAI) yang bersifat 

kemasyarakatan. Maksud dari pemerintah 

Jepang menampakkan diri seakan-akan 

membela kepentingan Islam tidak lain hanyalah 

upaya Jepang menyusun kekuatan dari umat 

Islam dan nasionalis Indonesia agar dapat dibina 

demi kepentingan perang Asia Timur Raya yang 

dipimpin oleh Jepang. Dunia pendidikan yang 

seharusnya dikembangkan tetapi secara umum 

terbengkalai. Para siswa di sekolah tiap harinya 

hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, 

bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan lain 

sebagainya. Mereka tidak mendapatkan 

pengajaran yang layak sebagaimana mestinya. 

 Adapun tujuan pendidikan masa penjajahan 

Jepang secara garis besar meliputi 2 hal pokok, yaitu 

untuk mempertebal akan keyakinan Islam itu sendiri 

dan mempertahankan hak-hak manusia dengan jalan 

politik atau perlawanan perang. Tujuan pendidikan 
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yang dicantumkan pada pendidikan Islam ketika zaman 

penjajahan Jepang antara lain:
 32 

a) Asas tujuan Muhammadiyah: mewujudkan 

masyarakat Islam yang sebenarnya dan asas 

perjuangannya dakwah Islamiyah, amar ma‟ruf 

nahi munkar.
 

b) I.N.S (Indonesische Nederlanshe School) 

dipelopori oleh Muhammad Syafi‟I pada tahun 

1899-1969, yang bertujuan mendidik anak agar 

berpikir rasional, bekerja dengan sungguh-

sungguh, dan membentuk manusia yang berwatak 

dan menanamkan persatuan. 
 

c) Tujuan Nahdlatul Ulama, sebelum menjadi partai 

politik, memegang teguh empat mahzab, di 

samping mengerjakan apa-apa yang menjadi 

kemaslahatan umat Islam itu sendiri.
 

Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam 

ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan 

lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan 

kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi 

pendidikan Islam untuk berkembang: 

1. Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda dan 

Jepang. Pada masa awal pendudukan Jepang, 

madrasah berkembang dengan cepat terutama dari 

segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di 

daerah Sumatra yang terkenal dengan 

madrasahnya, yang diilhami oleh majlis ulama 

tinggi. 

                                                             
32 Muhaimin dan Abd Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian 

Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya (Cet. I; Bandung: Trigenda Karya, 

1993), hlm. 300-301 
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2. Pendidikan agama di sekolah Sekolah negeri diisi 

dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi 

kesempatan pada guru agama Islam untuk 

mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam 

pendidikan agama tersebut juga di masukan 

ajaran tentang jihad melawan penjajah 

3. Perguruan tinggi Islam Pemerintah Jepang 

mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di 

Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, 

KH. Muzakkar, dan Bung Hatta. Walaupun 

Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan 

memberikan kebebasan dalam beragama dan 

dalam mengembangkan pendidikan namun para 

ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan 

Jepang, apabila mereka menggangu akidah umat 

hal ini kita dapat saksikan bagaimana masa 

Jepang ini perjuangan KH. Hasyim Asy‟ari 

beserta kalangan santri menentang kebijakan 

kufur Jepang yang memerintahkan untuk 

melakukan seikere (menghormati kaisar jepang 

yang dianggap keturunan dewa matahari).  

Sikap tersebut beliau ditangkap dan dipenjarakan 

oleh Jepang selama 8 bulan. Ramayulis juga 

menyimpulkan bahwa, meskipun dunia pendidikan 

secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya 

sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris-

berbaris, kerja bakti, bernyanyi dan sebagainya. Yang 

agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di 

dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari 

pengwasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. 

Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat 

berjalan secara wajar. Ada satu hal yang melemahkan 

dari aspek pendidikan yang diterapkan Jepang yakni 
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penerapan sistem pendidikan militer. Sistem pengajaran 

dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. 

Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar 

kemiliteran dan harus mampu menghapal lagu 

kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, 

diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan 

Indonesia Akibat sebagai pengantar di sekolah 

menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru 

wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan 

oleh pemerintah Jepang. Dengan demikian sistem 

pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia 

memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan 

dengan sistem pendidikan yang diterapkan Belanda 

yakni pendidikan masa penjajahan Belanda bersifat 

lebih liberal namun terbatas untuk kalangan tertentu 

saja, sementara pada masa Jepang konsep diskriminasi 

tidak ada tetapi terjadi penurunan kualitas secara drastis 

baik dari sisi keilmuan maupun mutu Pendidikan Islam 

Masa Penjajahan Belanda dan Jepang murid dan guru.
33

 

Kondisi ini tidak terlepas dari target pemerintah Jepang 

melalui pendidikan, Jepan bermaksud mencetak kader-

kader yang akan mempelopori dan mewujudkan konsep 

kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang diimpi-

impikan Jepang. Satu hal yang menarik untuk dicermati 

adalah adanya pemaksaan yang dilakukan oleh 

pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa 

melakukan penghormatan kepada Tenno (Kaisar) yang 

dipercayai sebagai keturunan dewa matahari (Omiterasi 

Omikami). Sistem penghormatan kepada Kaisar dengan 

cara membungkukkan badan menghadap Tenno, 

disebut dengan Seikeirei. Penghormatan Seikerei ini, 

                                                             
33 M. Amin Rais, Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta (Cet. I; 

Bandung: Mizan, 1989), hlm. 162 
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biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan 

Jepang (kimigayo).
 
Tidak semua rakyat Indonesia dapat 

menerima kebiasaan ini, khususnya dari kalangan 

Agama. Penerapan Seikerei ini ditentang umat Islam, 

salah satunya perlawanan yang dilakukan KH. Zainal 

Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren 

Sukamanah Jawa Barat. Peristiwa ini dikenal dengan 

peristiwa Singaparna. 

3. Pendidikan Islam pada masa kemerdekaan 

Dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan 

Indonesia, kaum Muslim memberikan kontribusi besa dan 

memainkan peran penting demi tercapainya kemerdekaan. 

Lebih khusus lagi, pesantren melalui tokoh-tokohnya 

banyak memberikan sumbangan-sumbangan perjuangan 

bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Banyaknya 

tokoh Muslim yang berperan pada pergerakan 

kemerdekaan Indonesia mengakibatkan beberapa hal, 

selain ide dasar negara Indonesia adalah Islam, juga ide-

ide tentang pendidikan agama di sekolah. 

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa 

awal kemerdekaan bisa ditelusuri kepada pesantren, 

madrasah dan pendidikan agama Islam di sekolah umum. 

Karena itu, makalah ini akan mengkaji tentang pesantren, 

madrasah dan sekolah umum (dalam hubungannya dengan 

pendidikan agama Islam) pada masa awal kemerdekaan. 

4. Pendidikan Islam pada masa reformasi 

Tahun 1998 merupakan titik awal munculnya 

reformasi pendidikan di Indonesia. Bersamaan dengan 

tahun ini pula, krisis ekonomi, sosial politik melanda 

masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Krisis ini menuntut 

adanya usaha keras untuk memperbaiki atau untuk 

mencapai keadaan kehidupan yang lebih baik, kita 



 
 

 

54 

mengenalnya dengan istilah reformasi.
34

 Emil Salim 

menekankan arti reformasi untuk perubahan dengan 

melihat keperluan masa depan. Din Syamsudin 

sebagaimana dikutip Tilaar menekankan kepada kembali 

dalam bentuk asal. Dalam hal ini, jelaslah bahwa 

reformasi merupakan suatu usaha pembaharuan 

menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek-

aspek politik, ekonomi, hukum juga termasuk pendidikan, 

khususnya pendidikan Islam. Sejak awal abad ke-20, 

masyarakat Muslim di Indonesia telah melakukan 

reformasi (pembaharuan). Reformasi ini dirintis oleh 

tokoh pelopor pembaharu pendidikan Islam Minangkabau, 

seperti Syekh Abdullah Ahmad, Zainudin Labai El-Yunus 

dan lain-lain, juga dalam bentuk organisasiorganisasi 

Islam seperti Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan 

Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan 

Nahdatul Ulama di daerah lain.3 Akan tetapi, perubahan 

itu memiliki motivasi yang betul-betul pragmatis, yaitu 

bagaimana mengimbangi pendidikan umum yang 

berkembang pesat yang semata-mata diorientasikan pada 

pemenuhan kebutuhan kolonialisme. Mengikuti 

pertimbangan dan perubahan zaman yang cepat, dengan 

proses perkembangan teknologi oleh pengguna ilmu 

pengetahuan terapan, dilandasi dengan ekspansi produk 

besar-besarandengan menggunakan tenaga mesin untuk 

tujaun pasaran yang luas bagi barangbarang produsen 

maupun konsumen, melalui angkatan kerja yang 

terspesialisasikan dengan pembagian kerja, seluruhnya 

disertai oleh urbanisasi yang meningkat, yang dikenal 

dengan era industrialisasi dan globalisasi.
 35

 Oleh karena 

                                                             
34 Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya (Cet. I; Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1989), hlm. 96 
35 Departemen Agama, Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren (Jakarta: 

Ditjen Binbaga Islam, 1985), hlm. 9-10 



 
 

 

55 

itu, kita memerlukan lembaga-lembaga perguruan tinggi 

yang berfungsi bukan hanya dapat mengembangkan 

budaya bangsa dengan menepis unsur-unsur luar yang 

positif bagi penyempurnaan dan perkembangan 

kebudayaan kita sendiri, tetapi juga berfungsi watch dog 

atau kata hati suatu bangsa. Hal ini berarti bahwa 

perguruan (pendidikan) tinggi harus mampu memacu 

pembangunan tenaga kerja dalam menciptakan tenaga 

kerja mandiri, profesional, beretos kerja tinggi, berdaya 

saing tinggi, dan cepat tanggap terhadap perubahan 

teknologi. 
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