
 
 
 

i 
 

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM STUDI PEMIKIRAN MUHAIMIN 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Dalam Ilm Tarbiyah dan Keguruan 

 

Oleh 

FURQON HAKIM 

NPM : 1511010271 

 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1441 H /2020 M 

 

 



 
 
 

ii 
 

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM STUDI PEMIKIRAN MUHAIMIN 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Dalam Ilm Tarbiyah dan Keguruan 

 

Oleh 

FURQON HAKIM 

NPM : 1511010271 

 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

   Pembimbing I   : Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd 

Pembimbing II : Dr. Safari Daud, S.Ag, M.Sos.I 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1441 H /2020 M 

 

 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebelum diuraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan 

pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan maksud untuk 

menghindari kesalahpahaman. Judul skripsi ini adalah “KONSEP PENDIDIKAN 

ISLAM STUDI PEMIKIRAN PROF. DR. MUHAIMIN, MA”. Adapun penjelasan 

istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : 

1. Konsep  

Ide atau pengertian yg diabstrakkan dari peristiwa konkret
3
 

2. Pendidikan  

Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 menyatakan “pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
4
 Kemudian tokoh pendidikan 

Indonesia, sudah sejak lama berpandangan yang sama. Ki Hajar Dewantara 

menyatakan, “pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan 

                                                             
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 

748 
4 Tim Redaksi, UU SISDIKNAS (UU RI No. 20 Tahun 2003), (Jakarta, Sinar Grafika : 2001), 
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budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak, 

selaras dengan alam dan masyarakatnya.
5 

Berkaitan dengan pengertian pendidikan Islam, Prof. H. M. Arifin, M. Ed. 

menyebutkan pengertian pendidikan Islam dalam bukunya yang berjudul 

“Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

pendekatan Interdisipliner” bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem 

kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh 

hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek 

kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.
6
 

Kemudian Ahmad D Marimba, berpendapat bahwa “pendidikan Islam 

adalah bimbingan jasmani rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran 

Islam”
7
. Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pendidikan 

Islam menurut Muhaimin adalah pendidikan yang dipahami dan 

dikembangkan serta di susun dari ajaran-ajaran dan nilai-nilai fundamental 

yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu AL-Qur‟an dan Al- 

Sunnah/hadis.
8 

                                                             
5 Azyumardi  Azra,  Esei-esei  Intelektual  Muslim  &  Pendidikan  Islam,  (Jakarta,  PT Logos 

Wacana Ilmu : 19980) h. 4 
6
 H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam;Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner, (Jakarta, PT Bumi Aksara : 2011), h. 8 
7
 Azyumardi Azra, Op.Cit, h. 5 

8
 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan 

perguruan Tinggi,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2012) h. 8 
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Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa 

pendidikan Islam merupakan pembinaan iman dan amal seseorang agar 

mampu memiliki sikap dan tingkah laku pribadi muslim yang selaras dengan 

ajaran Islam serta mewujudkan kepada tercapainya kesejahteraan hidup, 

berdasarkan hukum-hukum islam menuju kepada terbentuknya kepribadian 

muslim yang utama menurut ajaran-ajaran Islam. 

3. Studi  

Penelitian ilmiah, kajian atau penelaahan
9
 

4. Pemikiran  

Proses, cara, perbuatan memikir atau bahan untuk dipikirkan atau 

dipertimbangkan.
10

 

5. Prof. Dr. Muhaimin, MA  

Beliau dilahirkan di Lumajang, 11  Desember 1956, dosen tetap sekaligus 

Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama di UIN Malang, putra pasangan 

H. Soelchan (alm) dan Hj. Chotimah (alm). Berturut-turut ia menempuah 

pendidikan di MI Lumajang (1969), PGAN 4 Tahun (1973), PGAN 6 Tahun 

Lumajang (1975), Sarjana Muda Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 

IAIN Sunan Ampel di Malang (1979) dan sarjana lengkap pada IAIN Sunan 

Ampel Fakultas Tarbiyah Malang (1982), S2 IAIN Sunan Kalijaga 

                                                             
9
 Opcit., h. 1377 

10
 Opcit., h. 1210 
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Yogyakarta (1979), dan S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul 

disertasi “Filsafat Pendidikan Islam Indonesia  Suatu kajian Tipologis”.
11

 

Prof Dr. H. Muhaimin, M.A, wafat pada usia 59 tahun. Tepatnya beliau 

wafat pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2015 di RS Unisma yang 

beberapa hari sebelumnya beliau telah dirawat di Rumah Sakit tersebut. 

Beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Dinoyo. Selanjutnya, pada hari 

Senin Muhaimin dishalatkan di masjid Tarbiyah UIN Malang pada pukul 

09.13. dengan imam shalat dipimpin oleh KH. Hamzawi, dan Isyhad dipimpin 

oleh KH. Marzuki. Sebelum pelaksanaan shalat jenazah dimulai, ada 

sambutan langsung dari Rektor UIN Malang. Shalat jenazah tidak hanya 

diikuti oleh keluarga besar UIN Malang, masyarakat umum pun banyak yang 

berdatangan, begitu juga para tamu dari Instansi pemerintahan, seperti 

Kemenag Kabupaten Malang dan lain-lain. Masjid Tarbiyah dipenuhi oleh 

sesak jamaah yang ikut bersama shalat jenazah. Kurang lebih 45 hari sebelum 

beliau wafat, salah satu dari putra beliaupun baru saja meninggal dunia
12

 

Muhaimin telah meniti kariernya sejak dari bawah, yaitu mulai dari 

menjadi Pegawai Harian Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang 

(1982-1984), kasi pengajaran pada Fakultas yang sama (1985-1987), 

kemudian diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 

Ampel di Malang/STAIN Malang (sejak 1985), dan menjadi Guru Besar pada 

                                                             
11

 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, (Jakarta,Rajawali Pers : 2013), h. 343 
12

 ariansahidi.blogspot.co.id/2015/12/selamat-jalan-prof-dr-h-muhaimin-ma.html?m=1,  di 

unduh pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020, di Bandar Lampung 



5 
 

 
 

UIN Malang (2003-2015). Pada 1996 beliau diangkat sebagai pembantu 

Dekan II Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang, pada 1998-2005 

beliau diangkat sebagai pembantu Rektor I (Bidang Akademik) pada UIN 

Malang, dan menjadi pembantu Rektor II pada institusi yang sama hingga 

tahun 2007.
13

 

Muhaimin aktif menulis buku, melakukan berbagai penelitian, 

narasumber di berbagai seminar (lokal, nasional, dan internasional) dan 

workshop, serta kegiatan pelatihan, dan menulis artikel di beberapa majalah 

dan surat kabar. Buku-bukunya yang sudah diterbitkan diantaranya adalah : 

Pemikiran Pendidikan Islam (Sebuah Telaah Komponen Dasar 

Kurikulum) (2) Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama di Sekolah (3) Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Disamping itu, 

Muhaimin juga menulis buku-buku diktat kuliah yang dipublikasikan di 

kalangan mahasiswa, diantaranya yaitu : (1) Kuliah Pengantar Ilmu Agama 

Islam; (2) Dirosah Islamiyah : Aspek Teologi; (3) Manusia dan Pendidikan : 

Kajian Tentang Belajar Menurut Konsep Islam;
14

 

 

 

 

                                                             
13

 Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta, Rajawali 

Pers : 2012), h. 383 
14

 Muhaimin, Ibid, h. 340 
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B. Alasan Memilih Judul 

Untuk memperoleh hasil yang bersifat ilmiah di dalam sebuah penelitian, penulis 

memilih judul KONSEP PENDIDIKAN ISLAM STUDI PEMIKIRAN MUHAIMIN 

dengan alasan sebagai berikut : 

Alasan Objektif 

1. Karena peran pendidikan Islam sangat penting dalam menjawab krisis 

kerohanian manusia saat ini, atau paling tidak sebagai balance terhadap 

kecenderungan pola hidup hedonistik dan ketidak jujuran, maka 

keberadaannya perlu mendapat dukungan yang lebih serius dari semua 

pihak. 

2. Pentingnya memahami konsep pendidikan Islam bagi kehidupan 

keberagaman dalam mengubah paradigma apatis menuju paradigma 

kemandirian, serta sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan untuk 

mencetak generasi penerus yang lebih baik dan mampu bersaing di zaman 

berkembangnya ilmu teknologi. 

3. Pentingnya memperkenalkan para tokoh pemikir pendidikan Islam yang 

ada di Indonesia, supaya nantinya menjadi manusia yang kreatif, inovatif, 

kompetitif, dan penuh semangat progresifitas dalam mengenal para tokoh 

Indonesia itu sendiri. 

Alasan Subjektif 

1. Tersedianya literatur-literatur sebagai referensi untuk dijadikan rujukan 

penelitian & Kesediaan peneliti untuk mengkaji Pembaharuan 



7 
 

 
 

Pendidikan Islam Menurut Muhaimin. 

2. Judul diatas sangat menarik dan relevan untuk diteliti serta tidak  

menyimpang dari spesialisasi keilmuan dari peneliti pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. 

3. Adanya kesanggupan peneliti dan dukungan teman-teman seperjuangan  

untuk berdiskusi dalam mengkaji Konsep Pendidikan Islam Menurut 

Muhaimin. Karena masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sesuai 

dengan relevansi pendidikan yang penulis tekuni di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai 

suatu proses pembelajaran kepada peserta didik (manusia) dalam upaya 

mencerdaskan dan mendewasakan peserta didiknya.
15

  Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan memiliki arti sebagai berikut: 

“Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata didik, dan diberi awalan men, 

menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi 

latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan. 

Pendidikan sebagai kata benda berarti proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

                                                             
15

 A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1. 
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melalui upaya pengajaran dan pelatihan”.
16

 

Untuk membentuk manusia yang berkarakter agamis dan mempunyai 

nilai-nilai spiritual dalam dirinya diperlukan pendidikan yang terarah. 

Chairul Anwar dalam bukunya mengatakan: “Pendidikan yang terarah 

merupakan pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip hakikat fitrah 

manusia dalam pendidikan. Artinya, pendidikan terarah adalah pendidikan 

yang bisa membentuk manusia secara utuh, baik dari sisi dimensi jasmani 

(materi) maupun dari sisi mental/ inmateri (ruhani, akal, rasa dan hati).
17

 

Islam adalah agama Samawi yang diturunkan oleh Allah SWT, melalui 

Utusan-Nya, Muhammad SAW, yang ajaranya terdapat dalam kitab suci Al- 

Qur‟an dan Sunnah dalam bentuk perintah, larangan, dan petunjuk untuk 

kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
18

 

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada 

masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam 

pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu 

segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari 

ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah Al-Qur‟an dan 

Hadits.
19

 

                                                             
16

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op. Cit. h. 263 
17 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan;Sebuah Tinjauan Filosofis, (Yogyakarta: 

SUKA-Press, 2014), h. 6-7 
18 Abdul karim, Islam Nusantara,(Yogyakarta, Gama Media : 2013), h. 15 
19

 Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta, Universitas Indonesia : 

2011), h .17 
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Islam di samping sebagai suatu sistem ajaran keagamaan juga merupakan 

salah satu bentuk sistem kependidikan. Banyak teori-teori pendidikan yang 

murni berasal dari dalam ajaran Islam itu sendiri.
20

 Didalam Al-Qur‟an 

dijelasakan sebagai berikut : 

               

Artinya :”Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”( Q.S. 

Al- Alaq : 5) 

 

                               

Artinya : Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. 

tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi 

peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".(Q.S. Yunus : 101)
21

 

Kedua ayat diatas berasal dari Al-Qur‟an sebagai kitab suci agama 

Islam. Keduanya mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara 

manusia dengan pendidikan.
22

 

Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia 

dalam segala aspeknya. Jadi, pendidikan merupakan aktivitas yang disengaja 

untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang saling 

                                                             
20 Jasa Ungguh Muliawan , Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, PT raja Grafindo Persada :  2015), h. 3 
21 Al-Qur‟an dan Terjemahanya, Pustaka Jaya Ilmu 
22 Op.cit, h. 4 
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berkaitan antara satu dan yang lainnya, sehingga membentuk satu sistem yang 

saling memengaruhi.
23  

Pendidikan Islam adalah aktivitas bimbingan yang disengaja untuk 

mencapai kepribadian muslim, baik yang berkenaan dengan dimensi jasmani, 

rohani, akal, maupun moral. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan 

secara sadar seorang pendidik sehingga aspek jasmani, rohani, dan akal anak 

didik tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya pribadi, keluarga, dan 

masyarakat.
24

 

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa 

secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke 

arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.
25

 

Dalam sistem operasionalisasi kelembagaan pendidikan, tujuan-tujuan 

tersebut ditetapkan secara berjenjang dalam struktur program intruksional, 

sehingga tergambarlah klarifikasi gradual yang semakin meningkat. Bila 

dilihat dari pendekatan sistem instruksional tertentu, pendidikan Islam bisa 

dibagi dalam beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut : 

1. Tujuan instruksional khusus (TIK), diarahkan pada setiap bidang studi 

yang harus dikuasai dan diamalkan oleh anak didik. 

2. Tujuan intruksional umum (TIU), diarahkan pada penguasaan atau 

                                                             
23 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung, CV Pustaka Setia : 2011), h. 19 
24 Ibid, h. 25 
25 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, PT Bumi Aksara : 2008) h. 22 
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pengamalan suatu bidang studi secara umum atau garis besarnya sebagai 

suatu kebulatan. 

3. Tujuan kurikuler, yang ditetapkan untuk dicapai melalui garis-garis besar 

program pengajaran ditiap institusi pendidikan. 

4. Tujuan institusional, adalah tujuan yang harus dicapai menurut program 

pendidikan di tiap sekolah atau lembaga pendidikan tertentu secara bulat 

seperti tujuan institusional SLTP/SLTA. 

5. Tujuan umum atau tujuan nasional, adalah cita-cita hidup yang ditetapkan 

untuk dicapai melalui proses kependidikan dengan berbagai cara atau 

sistem, baik sistem formal (sekolah), sistem nonformal (non klasikal dan 

non kurikuler), maupun sistem informal (yang tidak terkait oleh formalitas 

program, waktu, ruang, dan materi). 

Demikianlah pula yang terjadi dalam proses kependidikan Islam, 

bahwa penetapan tujuan akhir itu mutlak diperlukan dalam rangka 

mengarahkan segala proses, sejak dari perencanaan program sampai 

dengan pelaksanaanya, agar tetap konsisten dan tidak mengalami deviasi 

(penyimpangan).
26

 

Pelaksanaan pendidikan Islam pada saat ini belum mampu 

membentuk kepribadian yang baik kepada peserta didik. Degradasi moral 

pun kian marak. Melihat kondisi tersebut, maka mau tidak mau pendidikan 

                                                             
26 Ibid, h. 27 
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agama Islam harus dapat tercapai secara efektif dan efesien. Pembaharuan 

pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk mengadakan 

perubahan sehingga memperoleh hal yang lebih baik. 

Selama ini telah banyak pemikiran dan kebijakan yang diambil dalam 

rangka peningkatan kualitas pendidikan Islam yang diharapkan mampu 

memberikan nuansa baru bagi pengembangan sistem pendidikan Islam di 

Indonesia, dan sekaligus hendak memberikan kontribusi dalam 

menjabarkan makna pengembangan kualitas manusia Indonesia, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang maha Esa, 

sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional (UU No. 2/1989 

tentang sistem pendidikan Nasional).
27

 Dengan undang-undang ini, posisi 

pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional menjadi semakin 

mantap.
28

 

Pendidikan Islam adalah nama sistem, yaitu sistem pendidikan yang 

islami, yang memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan 

mendukung terwujudnya sosok muslim yang di idealkan. Pendidikan Islam 

ialah pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Qur‟an dan 

Hadits.
29

 Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada subjek 

                                                             
27 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung , PT Remaja Rosdakarya : 2001), cetakan ke-1, 

h. 35 
28 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Ciputat , PT 

LOGOS Wacana Ilmu : 1999), h. 57. 
29

 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam disekolah, Madrasah, dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta , PT Raja Grafindo Persada : 2012) Cetakan ke-5, h. 6 
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didik setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku 

individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan 

alam sekitarnya di mana individu itu hidup.
30

 

Pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang di 

selenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk 

mengejawatahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam adalah 

sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai 

oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam pengertian yang kedua ini, 

pendidikan Islam dapat mencakup : (1) kepala sekolah/madrasah atau 

pimpinan perguruan tinggi yang mengelola dan mengembangkan aktivitas 

kependidikanya yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai 

Islam, serta tenaga-tenaga penunjang pendidikan (seperti pustakawan, 

laboran, teknisi sumber belajar, dan lain-lain). (2) komponen-komponen 

aktivitas pendidikan, seperti kurikulum atau program pendidikan, seperti 

kurikulum atau program pendidikan, peserta didik yang tidak sekedar 

pasif-resertif, tetapi aktif- kreatif, personifikasi pendidik/guru, konteks 

belajar atau lingkungan, alat/media/sumber belajar, metode, dan lain-lain 

yang di semangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, atau yang 

berciri khas Islam.
31

 

Pendidikan Islam masa kini dihadapkan kepada tantangan yang jauh 

                                                             
30 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta , Rineka Cipta : 2009), h. 31 
31 Muhaimin, Op.Cit, h. 15 
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lebih berat dari tantangan yang dihadapi pada masa permulaan penyebaran 

Islam. Tantangan tersebut berupa timbulnya aspirasi dan idealitas umat 

manusia yang serba multi interes yang berdimensi nilai ganda dengan 

tuntunan hidup yang multikompleks pula. Tugas pendidikan Islam dalam 

proses pencapaian tujuannya tidak lagi menghadapi problema kehidupan 

yang simplisistis, melainkan sangat kompleks. 

Hingga saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai 

tantangan yang berat, terutama dalam konteks pendidikan. Diantara 

tantangan itu adalah sebagai berikut : 

1. Globalisasi dibidang budaya, etika dan moral, sebagai akibat dari 

kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi. Para 

siswa/peserta didika saat ini telah mengenal berbagai sumber pesan 

pembelajaran, baik yang bersifat pedagogis-terkontrol maupun 

nonpedagogis yang sulit terkontrol. Sumber- sumber pesan 

pembelajaran yang sulit terkontrol akan dapat mempengaruhi 

perubahan budaya, etika, dan moral para siswa atau masyarakat. 

2. Rendahnya tingkat social-kapital, inti dari social kapital adalah trust 

(sikap amanah). Menurut pengamatan sementara ahli, bahwa dalam 

bidang social kapital bangsa indonesia ini hampir mencapai titik 

“zero trust society” atau masyarakat yang sulit dipercaya, yang berarti 

sikap amanah (trust) sangat lemah. 
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3. Hasil-hasil survei internasional menunjukan bahwa mutu pendidikan 

di Indonesia masih rendah jika di bandingkan dengan negara tetangga. 

4. Diberlakukanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti 

persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat. 

5. Angka penggangguran lulusan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi 

semakin meningkat. 

6. Orang-orang lebih senang sekolah/studi atau menyekolahkan anaknya 

di luar negeri. 

7. Permasalahan makro nasional, yang menyangkut krisis 

multidimensional baik di bidang ekonomi, politik, moral, budaya, dan 

sebagainya. 

8. Peran sekolah/madrasah dan perguruan tinggi dalam membentuk 

masyarakat madani (civil society).
32

 

 Karena itulah, untuk mengembangkan pendidikan Islam memerlukan 

pemahaman berbagai disiplin ilmu atau memerlukan pelibatan berbagai jenis 

keahlian.
33

 Dengan demikian orientasi program pendidikan adalah kehidupan masa 

datang sesuai dengan anjuran Nabi Muhamad SAW : 

“Didiklah (ajarkanlah) anak-anak kalian tentang hal-hal yang berlainan 

dengan hal-hal yang kalian ajar, karena mereka dilahirkan atau 

                                                             
32 Ibid, h. 17 
33

 Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta ,PT Raja Grafindo 

Persada : 2012), Cetakan ke-2, h.10. 
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diciptakan bagi generasi zaman yang bukan generasi zaman kalian.
34

 

Berkaitan dengan masalah diatas dalam Al-Qur‟an telah di tegaskan 

bahwa sebagai manusia atau khalifah dimuka bumi ini kita diwajibkan 

untuk mencari ilmu dan belajar, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-

Mujadilah : 11 sebagai berikut : 

                               

                                  

      

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” 

Dari dalil diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan 

Islam pada intinya bermaksud merealisasikan tujuan hidup muslim itu 

sendiri sebagai khalifah di bumi, yaitu penghambaan sepenuhnya kepada 

                                                             
34 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta ,PT Bumi Aksara : 2003) h.73. 
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Allah SWT dengan cara belajar dan menuntut ilmu, serta memberikan 

ilmu pengetahuan kepada sesama itu juga sangat penting sehingga kita 

banyak mengetahui sesuatu yang benar. 

Perkembangan pendidikan mempunyai kecenderungan untuk 

merefleksikan keadaan atau kebutuhan masyarakatnya. Hal ini dirasakan 

juga dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mengikuti 

perkembangan khususnya masyarakat muslim dan lebih luas masyarakat 

Indonesia. Perubahan dalam masyarakat Nusantara mempengaruhi 

perkembangan penyelenggaraan pendidikannya. Secara umum arah 

perubahan pendidikan Islam bergerak dari dakwah atau memelihara 

nilai-nilai dan ajaran Islam, ke pemenuhan kebutuhan pemerintah dan 

lembaga-lembaga terkait sampai pada upaya peningkatan mutu 

akademik. Perubahan yang terjadi menunjukan dinamisme lembaga 

pendidikan Islam di tengah perkembangan masyarakat Indonesia dari 

masa ke masa.
35

 

Di Indonesia banyak pakar pendidikan yang berusaha mencetuskan 

konsep pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah Prof. Dr. H. 

Muhaimin, MA. Beliau merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

pemikirannya membuat konsep pendidikan agama Islam, baik di tingkat 

sekolah dasar, menengah, ataupun perguruan tinggi agama Islam. Tidak 

hanya sampai di situ saja, beliau juga memberikan paradigma mengenai 

                                                             
35 Kusmana,dkk, paradigma baru pendidikan, ( jakarta, PIC UIN : 2008), hlm. 5 
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pengembangan guru, pengembangan model pendekatan dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam maupun paradigma yang yang lain 

untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan saat ini. 

Pendidikan Islam di indonesia sendiri saat ini telah banyak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan, hal ini tidak terlepas dari kerja keras 

intelektual muslim, para ulama, dan tokoh-tokoh Islam. Pendidikan Islam 

yang selanjutnya akan dikaji ini adalah berasarkan pemikiran tokoh 

pendidikan yang berasal dari Indonesia yaitu Muhaimin. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana konsep pendidikan Islam menurut Muhaimin? 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membatasi 

masalah dalam penelitian ini hanya pada Konsep Pendidikan Islam Studi Pemikiran 

Muhaimin 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah tertulis diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Mengkaji konsep pendidikan islam menurut Muhaimin 

b. Penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran sebuah karya ilmiah 

yang dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca secara umum 

2. Manfaat 

a. Bagi praktisi Pendidikan 

1) Dapat Menambah wawasan bagi penulis, para pelajar, mahasiswa 

maupun masyarakat luas tentang pentingnya peranan pendidikan 

islam dalam menghadapi era modernisasi, serta untuk memenuhi 

syarat akademik dan menyelesaikan Studi di Fakultas Tarbiyah 

UIN Raden Intan Lampung. 

2) Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan 

penelitian-penelitian relevan dimasa yang akandatang 

3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan 

pemikiran yang positif dalam rangka pentingnya memahami konsep 

pendidikan islam. 

b. Bagi pemangku kebijakan pendidikan Islam 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan 

untuk keberlangsungan pendidikan Islam saat ini, baik dari segi 

kurikulum, metode belajar, gaji guru dan dosen serta tingkatan 

pendidikan. 
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G. Metode Penelitian 

Meneliti adalah mengungkap fakta. Melalui penelitian seseorang berupaya 

menemukan, menjelaskan dan menguraikan suatu fakta, peristiwa dan atau 

realitas. Karena itu, setiap penelitian yang baik semestinya berangkat dari realitas 

adanya persoalan yang tampak, yang dengan dan karena persoalan itulah 

munculnya keinginan/keharusan untuk dilakukan penelitian. Artinya, bahwa 

penelitian yang baik tidaklah berangkat dari suatu dugaan belaka, angan-angan, 

hayalan atau halusinasi, apalagi mimpi. Penelitian yang baik mesti berangkat dari 

realitas atau sesuatu yang nyata, jelas pesoalannya, sehingga diperlukan solusi 

atau jawaban yang jelas dan juga nyata melalui proses penelitian ilmiah.
36

 

Pengertian metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep 

teoritik berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah 

dilanjutkan dengan pemilihan metoda yang digunakan. Pengertian metodologi 

adalah pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan metoda. 

Sedangkan yang dimaksud dengan metoda penelitian adalah mengemukakan 

secara teknis tentang metoda-metoda yang digunakan dalam penelitiannya.
37

 

 

H. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan 

                                                             
36

 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 23 
37

 Sedarmayanti dan Syarifudin hidayat, metodologi penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 

2002), h. 25 
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(Library Reseach), yaitu penelitian yang menggunakan buku- buku sebagai 

sumber data dengan fokus penelitian pada Konsep Pendidikan Islam Studi 

Pemikiran Muhaimin 

Kajian kepustakaan secara sederhana dapat dipahami sebagai kegiatan 

melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari 

kepustakaan (buku, laporan hasil penelitian, laporan hasil pengabdian, 

catatan manuskrip dan lain sebagainya).
38

 

Dalam sebuah proses penelitian, keberadaan buku-buku literatur 

merupakan sebuah keharusan. Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan 

dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai 

konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, 

terutama dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal 

ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang 

menjadi dasar studi dalam penelitian.
39

 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan mengenterpretasi objek sesuai apa adanya. Penelitian 

deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan 

                                                             
38

Ibid, h. 39. 

39
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 57. 
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secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara 

tepat.
40

 

Penelitian deskriptif adalah metode dalam pencarian fakta status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

peristiwa pada masa skarang dengan interpretasi yang tepat.
41

 

I. Sumber data 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data dan merupakan suatu data yang di peroleh secara langsung dari 

sumbernya yang asli. Mengenai kaitannya dengan penulisan ini, penulis 

menggunakan Al-qur‟an sebagai sumber primer yakni: 

1) Pemikiran pendidikan Islam kajian filosofis dan kerangka dasar 

operasionalnya, Karya Muhaimin dkk 

2) Rekonstruksi Pendidikan Islam, Karya Prof. Dr. Muhaimin, MA 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen dan 

merupakan kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya 

                                                             
 

40
 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 157 

41
 Op.Cit., h. 33 
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yang asli.
42

 Tujuan selanjutnya untuk melengkapi data-data primer. Pada data ini 

penulis berusaha mencari sumber-sumber atau karya-karya lain yang ada 

kaitannya dengan penulisan ini seperti: 

1) Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Karya Kementrian Agama RI 

2) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Disekolah, Madrasah, 

dan Perguruan Tinggi, Karya Prof. Dr. Muhaimin, MA 

3) Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, Karya Prof. 

Dr. Muhaimin, MA 

4) Paradigma Pendidikan Islam, Karya Prof. Dr. Muhaimin, MA 

5) Ilmu Pendidikan Islam, Karya Abuddin Nata 

6) Al-Qur‟an dan terjemahnya, dari Departemen Agama RI, CV 

7) Menggagas Pendidikan Islami, Karya M. Ismail Yusanto, dkk 

 

J. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
43

  Peneliti 

akan menggunakan teknik kepustakaan untuk memperoleh data. Teknik kepustakaan 

adalah teknik pengumpulan data dengan melalui telaah tentang teori-teori yang terkait 

atau studi dari berbagai laporan penelitian dan buku literatur yang relevan. 

                                                             
 

42
 Op.Cit., h. 308-309 

 
43

 Ibid, h. 224 
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Dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber 

primer maupun sekunder. Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telaah dilakukan 

untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksut dari sumber data yang 

relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang 

muncul, dan kemudian membuat ringkasan sementara. 

 

K. Teknik Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul dari sumber-sumber primer maupun sekunder 

dengan penjelajahan (Study) kepustakaan, di klarifikasi sesuai dengan temanya 

masing-masing diseleksi dan kemudian disusun sesuai kategori data yang telah 

ditemukan, sehingga memasukkan dan mengeluarkan data dari kategori dilakukan 

atas dasar aturan yang sesuai prosedur.  

Setelah data dan informasi di klarifikasi dengan melakukan analisis, sperti di 

dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian di 

olah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh 

orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Hal ini dinamakan deskrifsi. 

Pemilihan banyak data sesuai dengan persamaan atau perbedaan yang terkandung 

dinamakan klasifikasi.
44

 Setelah itu membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan 

kepada orang lain. Dengan kata laen penulis disini menggunakan metode: 

a. Deskriftif Analisis 

                                                             
 

44
 Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 87  
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Deskriftif analisis yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data 

setelah itu menganalisa data tersebut.
45

 Metode ini digunakan untuk 

menguraikan, menafsirkan, dan menganalisis data yang berupa pendapat-

pendapat yang berasal dari tokoh pemikir dan cendikiawan beserta buku-buku 

yang terkait dengan pokok permasalahan tersebut. 

b. Analisis isi 

Analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan 

mengidintifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, 

sistematis, dan generalisasi. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan iferensi 

yang valid dan dapat di teliti ulang berdasarkan konteksnya, dalam analisis ini 

akan di lakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah 

berbagai pengertian sehingga ditemukan yang relevan dari data yang telah di olah 

dan dianalisa, kemudian memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ingin 

diungkap.
46

 

 

 

 

 

                                                             
 

45
 Winarno Surakhmad, Pengantar penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik (Bandung: 

Tarsito, 1980), h.134 

 
46

Https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepustakaan-mengenai-landasan-

teor-c084d5fa.pdf (29 Mei 2019, Pukul: 16:05) 

https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf%20(29
https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf%20(29
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang terhadap 

konsep pendidikan Islam melalui karya-karyanya maupun tulisan tokoh- 

tokoh atau penulis lain yang secara langsung mengangkat konsep 

pendidikan Muhaimin, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan 

bahwa Muhaimin adalah tokoh pembaharuan pendidikan Islam di 

Indonesia, hal ini bisa dilihat dari kiprah beliau dan pemikiran Muhaimin 

yang tersebar dari karya- karyanya khususnya tentang pendidikan Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat beberapa kritikan atau problem pendidikan islam, 

110 
 

diantaranya meliputi beberapa aspek : 

a. Aspek Foundational Problems 

Yaitu paradigma yang mengembangkan pendidikan Islam 

pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan 

kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang 

terpisah dengan kehidupan jasmani 

b. Aspek Structural Problems 

c. Aspek Operational Problems 



 
 

2. Pada aspek tujuan pendidikan Islam terlihat pada gagasannya yang 

menghendaki agar lulusan pendidikan Islam tidak kalah dengan 

lulusan pendidikan yang belajar di sekolah-sekolah yang sudah 

maju, bahkan lulusan pendidikan Islam mutunya lebih baik dari 

lulusan sekolah-sekolah yang sudah maju. Yaitu, lulusan pendidikan 

Islam yang selain memiliki keterampilan dan pengalaman dalam 

bidang ilmu-ilmu umum, juga memiliki wawasan dan kepribadian 

Islami yang kuat. Dalam hal ini beliau memiliki tujuan ganda agar 

setelah dewasa anak mampu mempersiapkan hidup didunia dan amal 

ibadah untuk akhirat sehingga mereka menikmati kehidupan di dunia 

dan akhirat. 

3. Pembaharuan pendidikan agama Islam melalui pengembangan 

Kurikulum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pendidikan 

agama Islam sebagai fenomena dan pendidikan Islam sebagai 
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aktifitas. Pengembangan kurikulum terkait dengan pendidikan 

agama Islam sebagai fenomena adalah melalui pengembangan 

isi/materi pembelajaran dan pengembangan pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pengembangan kurikulum terkait 

dengan pendidikan agama Islam sebagai aktivitas melalui Hidden 

curiculum, yaitu menjadikan pendidikan agama Islam sebagai 

budaya sekolah. 

4. Peningkatan guru pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan 

mengembangkan kompetensi kepribadian-religius, sosial-religius, 

pedagogik-religius, dan profesional-religius pada dirinya. Kata 

religius ini harus melekat pada setiap kompetensi agar guru PAI 

memiliki komitmen yang kuat dalam mendidik dan menjalankan 

tugasnya sebagai seorang guru serta dilandasi nilai-nilai dan ajaran 

Islam. Pengembangan kualitas guru PAI dapat dilakukan dengan 

memaksimalkan berbagai wadah yang telah ada dan menguliahkan 

para guru PAI tersebut ke jenjang yang lebih tinggi. 

5. Model pendekatan dalam pembelajaran PAI dikembangkan untuk 

menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. 

Pengembangan model pendekatan dalam pembelajaran harus 

mempertimbangkan karakteristik materi pelajaran yang akan 

disampaikan dan mempertimbangkan perkembangan usia peserta 



112 
 

 
 

didik. Adapun dalam pengembangannya jangan hanya bertumpu 

pada model pendekatan pembelajaran yang telah ada. 

B. Saran 

Perlu kiranya penulis menyampaikan saran yang berkenaan dengan 

sosok Muhaimin sebagai seorang tokoh pendidikan Islam Indonesia, 

meski Muhaimin sudah tiada, akan tetapi konsep pendidikannya yang 

tersebar dalam karya- karyanya masih hidup dan banyak memberikan 

inspirasi bagi mereka-mereka yang konsen di dunia pendidikan Islam, 

saran penulis sebaiknya masyarakat Islam Indonesia pada umumnya atau 

bagi peminat dan pengelola pendidikan Islam khusunya, agar senantiasa 

mengkaji ide-ide dan pola penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan 

Muhaimin secara kritis untuk diterapkan dalam konteks pendidikan saat 

ini, tentunya dengan selalu berpegang pada prinsip relevansi. Selain dari 

pada hal-hal diatas, penulis menyarankan kepada para praktisi 

pendidikan pada umumnya, dan pendidikan Islam pada khususnya 

diharapkan untuk banyak mengambil Itibar dari tokoh pembaharuan 

pendidikan Islamseperti Muhaimin. Dalam upaya mengadakan inovasi 

dan pembaharuan pendidikan Islam, Untuk lebih meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia baik yang 

diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum. 
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