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ABSTRAK 

Pemikiran pendidikan Azyumardi Azra tentang Pendidikan Islam di Indonesia 

Oleh: 

 Muhammad Rizki 

Tujuan pendidikan secara esensial adalah terwujudnya peserta didik yang 

memahami ilmu-ilmu keislaman dan mengamalkannya dalam ke hidupan sehari-hari. 

Dengan kata lain, terwujudnya insane kamil, yakni manusia yang  kembali  ke pada 

fitrahnya dan kepada tujuan kehidupannya sebagaimana ia berikrar sebagai manusia 

yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 

Penelitian pada skripsi ini adalah kajian pustaka (library research) yakni 

proses mencari dan menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh dari pustaka, 

baik sumber primer maupun sekunder, sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisi data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain 

Pemikiran Azyumardi Azra mengenai pendidikan Islam merupakan hasil 

pemikiran terhadap pengembagan mutu pendidikan Islam. Pemikiran yang dimaksud 

adalah tujuan dan kurikulum pendidikan Islam. Adapun mengenai pemikiran 

Azyumardi Azra terhadap pendidikan Islam yakni perhatiannya terhadap 

demokratisasi dan modernisasi pendidikan Islam dengan tujuan agar mampu 

mengangkat martabat lembaga pendidikan islam yang menghasilkan kualitas tinggi. 

Dalam hal pembaruan, Azyumardi Azra menitik beratkan pada input dan 

output pendidikan Islam bagi masyarakat. Dengan memadukan nilai-nilai tradisional 

dan nilai-nilai yang berorientasi kemasa depan. Kata Kunci: Pemikiran Azyumardi 

Azra, tujuan pendidikan Islam, insan kamil 



 



 



 

 

MOTTO 

 

                              

                   

 

 

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 

yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl: 125).
1
 

 

                                                             
 

1
 Departemen Agama RI,  Al-Quran Dan Terjemahnya, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 

2004, Cet. 10, hal. 224   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk 

memberikan pengertian terhadap kata-kata yang terdapat judul tersebut, sehingga 

akan memperjelas pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian selanjutnya. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Pemikiran Pendidikan Azyumardi Azra Tentang 

Pendidikan Islam di Indnesia”. Adapun penegasan judul yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemikiran 

Pemikiran adalah aksi yang menyebabkan pikiran mendapat 

pengertian baru dengan perantaraan hal yang sudah diketahui.sebenarnya yang 

beraksi disini bukan hanya pikiran atau akal budi, yang beraksi sesungguhnya 

adalahseluruh manusia. Selanjutnya proses pemikiran adalah suatu pergerakan 

mental dari sutu hal menuju hal lain, dari proposisi satu ke proposisi 

lainnya,dari apa yang sudah diketahui ke hal yang belum diketahui. 

2. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan/atau latihan, yang berlangsung disekolah dan diluar sekolah sepanjang 



 

 

hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan 

dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang.1 

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan didalam 

hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun 

segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai 

manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya.2 

Menurut UU No. 20 th 2003, 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.3 

3.  Azyumardi Azra 

Azyumardi Azra adalah seorang Tokoh Pendidikan di Indonesia 

terutama Pendidikan Islam. Azyumardi Azra lahir 4 Maret 1955, adalah guru 

besar sejarah; dan Direktur sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

(UIN) Syarif Hidaytullah Jakarta sejak Januari 2007 sampai sekarang. Ia juga 

                                                             
1
Redja Mudyahardjo,  Pengantar Pendidikan,  (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 11.  

2
Hasbullah,  Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,  (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.  

3
Ibid h. 5.  



 

 

pernah bertugas sebagai Deputi Kesra pada Sekretariat Wakil Presiden RI 

(April 2007-20 Oktober 2009). Sebelumnya dia adalah Rektor IAIN/UIN 

Syarif Hidayatullah selama dua periode (IAIN, 1998-2002, dan UIN, 2002-

2006). 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Dalam masyarkat modern seperti sekarang ini, masih banyak terjadi akan 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan terutama 

pendidikan islam yang ada di indonesia, oleh karena itu penulis ingin 

melihat seperti apa pendidikan islam menurut Azyumardi Azra itu. Maka 

perlu diadakan penelitian tentang Pemikiran pendidikan Azyumardi Azra 

tentang pendidikan Islam di Indonesia. 

2. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi pendidikan Islam yang 

sempurna, maka manusia diharapkan mampu berprilaku sesuai dengan 

unsur-unsur pendidikan.  

3. Judul ini adalah sangat relevan untuk mengembangkan keilmuan pada 

fakultas tarbiyah dan keguruan jurusan pendidikan agama Islam dan 

sekaligus untuk mencapai kesempurnaan pendidikan Islam. 

  



 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting bagi semua 

kalangan, serta memiliki daya tarik tersendiri untuk terus dikaji secara lebih 

mendalam dan komprehensif, serta selalu hangat untuk selaludibicarakan. Hal 

ini karena pendidikan Islam berperan untuk membina manusia secara utuh 

(kaffah) dan seimbang (tawazzun). Pendidikan sebagai usaha pembinaan dan 

pengembangan pribadi manusia baik dalam aspek rohani dan jasmaniah, yang 

harus berlangsung secara bertahap. Banyak ahli filsafat pendidikan memberikan 

arti pendidikan sebagai suatu proses bukan suatu seni atau tehnik.
4
 Dengan 

pendidikan kita akan memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan 

menciptakan generasi yang mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka 

atau dengan kata lain pendidikan sebenarnya dapat dipahami sebagai rangkaian 

usaha pembaharuan. Pendidikan pada hakikatnya tidak mengenal perbedaan.  

Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai 

aspek kehidupan, baik dunia maupun ukhrawi, salah satu ajaran tersebut adalah 

mewajibkan umat Islam untuk melakukan pendidikan. Dalam konteks Islam 

pendidikan secara bahasa ada tiga kata yang digunakan yaitu at-tarbiyah, al-

ta’lim, dan  al-ta’dib. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling 

berkaitan saling cocok untuk pemaknaan pendidikan dalam Islam.
5
 Penulis 

mengutip dari perkataan Hasan Langlung dalam bukunya Ramayulis, bahwa 

                                                             
4
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 12. 

5
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 33. 



 

 

pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi 

peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan 

dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di 

akhirat.
6
Maka pendidikan yang Islami adalah pendidikan yang berdasarkan 

Islam. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai dan 

mendasari seluruh proses pendidikan. 

Dalam perspektif keagamaan, belajar merupakan kewajiban bagi setiap 

orang beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan 

derajat kehidupan mereka. Hal ini dinyatakan dalam surat Mujadilah : 11 yang 

berbunyi : 

                              

                        

           

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.
7 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat 

seseorang yang beriman dan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, 

                                                             
6
Ibid.,  h. 36. 

7
Departemen Agama RI,Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2004), Cet. 10, h. 434. 



 

 

artinya seseorang tersebut mau belajar dan menggali ilmu pengetahuan yang 

bisa bermanfaat bagi kehidupanya. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembang kompetensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlakukan dirinya,masyarakat, bangsa dan negara. Itulah 

tujuan pendidikan agama Islam yangdicantumkan dalam pasal Undang-undang 

RI No. 20 tentang SISDIKNAS.
8
 

 Oleh karena itu Islam dan pendidikan mempunyai hubungan yang 

sangat erat. Hubungan tersebut bersifat organis fungsional dimana pendidik 

difungsikan sebagai alat untuk mencapai tujuan ke-Islaman dan Islam menjadi 

kerangka dasar serta pondasi pengembangan pendidikan Islam.
9
  

  Pendidikan Islam menempatkan posisi manusia secara proporsional. 

Islam menyerukan adanya persamaan dan peluang yang sama dalam belajar, 

sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya 

perbedaan antara si kaya, si miskin dan status sosial ekonomi, serta tidak pula 

perbedaan jenis kelamin.
10

 

                                                             
8
Tim Penyusun, UU SISDIKNAS No.20 Th.2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. 4 h. 3. 

9
 Ahmad Tafsir, Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam , (Bandung: Mimbar, 2004),h. 5. 

10
 Ramayulis, Op. Cit.,  h. 336. 



 

 

Masyarakat senantiasa berubah dan berkembang. Perubahan dan 

perkembangan itu selain disebabkan di samping dinamika masyarakat itu 

sendiri  juga disebabkan oleh penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Karena sekolah merupakan bagian dari masyrakat,  

maka wajar perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat memberikan  

dampak tertentu terhadap sekolah. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat menyebabkan timbul dan bertambahnya kebutuhan tertentu dalam  

sekolah, misalnya, struktur  sekolah, teknologi sekolah, dan hubungan antara    

guru dengan siswa. Dengan terjadinya perubahan dalam berbagai sektor 

pendidikan disekolah, mau tidak mau menuntut kebutuhan sekolah yang baru    

sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, misalnya metode dan  

alat bantu dalam mengajar. 

Dengan demikian untuk mengikuti perubahan-perubahan itu sudah tentu 

sekolah terus-menerus berusaha menjelaskan kurikulumnya agar senantiasa 

relevan  dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, terutama  masyarakat 

sekitarnya. Dalam konteks inilah sekolah perlu terus menerus melakukan 

perencanaan kembali, atau merevisi kurikulum yang sudah ada, sehingga  

kurikulum tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi para siswa 

dan sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. 



 

 

Azyumardi Azra lahir Pada 4 maret 1955 di Lubuk along, Sumatra barat 

dan di besarkan dalam lingkungan keluarga yang agamis. Beliau tumbuh Besar 

di lingkungan Islam modernis tetapi dia justru merasa betah dalam tradisi Islam 

tradisional. Katanya “Pengalaman keislaman yang lebih intens justru saya 

dapatkan setelah saya mempelajari Tradisi ulama dan kecenderungan 

intelektual mereka”.
11

 

Pada era kemajuan iptek, perubahan global semakin cepat terjadi dengan 

adanya kemajuan-kemajuan, dan dampaknya terasa bagi kehidupan seluruh 

umat manusia. Semua hasil temuan iptek disatu sisi harus diakui telah secara 

nyata mempengaruhi bahkan memperbaiki taraf dan mutu hidup manusia. 

Disisi lain, produk temuan dan kemajuan iptek itu telah mempengaruhi 

bangunan kebudayaan dan gaya hidup manusia. 

Pendidikan Agama Islam adalah mampukah kegiatan pendidikan agama 

(Islam) itu berdialog dan berinteraksi dengan perkembangan zaman modern 

yang ditandai dengan kemajuan iptek, dan mampukah mengatasi dampak 

negatif dari kemajuan tersebut. 

Dalam rangka mengantisipasi berbagai persoalan diatas, maka 

pembelajaran pendidikan agama disekolah harus menunjukan kontribusinya. 

Hanya perlu disadari bahwa selama ini terdapat berbagai kritik terhadap 

pelaksanaan pendidikan agama yang sedang berlangsung di sekolah. 
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Menurut Mukhtar Buchori menilai. bahwa: Kegagalan pendidikan 

agama disebabkan karena praktek pendidikannya hanya memperhatikan aspek 

kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan 

mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif - valutatif, yakni kemauan 

dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi 

kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara dalam kehidupan nilai 

agama atau dalam praktek pendidikan agama berubah menjadi pengajaran 

agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi Islami. 

Dengan demikian guru PAI di sekolah yang terkait langsung dengan 

pelaksanaan pendidikan Islam harus mampu menjawab dan mengantisipasi 

berbagai tantangan tersebut dan untuk mengantisipasinya di perlukan adanya 

profil guru PAI di sekolah yang mampu menampilkan sosok kualitas personal, 

sosial dan proposionalisme dalam menjalankan tugasnya.
12

 

Dalam hal ini, pendidikan dapat dipahami selalu membawa perubahan. 

Perubahan tersebut membawa pula terhadap kebutuhan yang semakin banyak 

dan beragam bagi setiap orang, sehingga dapat dibenarkan kalau ada yang 

mengatakan bahwa pendidikan mencetuskan harapan, karena harapan itu 

sendiri terletak pada pendidikan. 

Bentuk dan isi Pendidikan Islam berubah karena tuntutan perkembangan 

zaman. Proses perubahan itu sendiri bukan merupakan suatu peristiwa yang 
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lancar dan mulus tanpa perselisihan pendapat. Manakala tidak tercapai 

harapannya muncul kekecewaan-kekecewaan. Untuk menjelaskan perselisihan 

terdapat seringkali kita menjustifikasikan hadits mungkar yang tidak ada 

asalnya.
13

 

Kajian atas pemikiran Azyumardi Azra, dimaksudkan sebagai upaya 

pencarian pemikiran alternatif bagi pengembangan pendidikan yang digali dari 

khasanah intelektual Islam sendiri. Hal ini sangat diperlukan mengingat dunia 

Islam sudah lama mengalami kemandegan dalam pengembangan berbagai 

bidang kehidupan, utamanya di bidang ilmu pengetahuan. 

Dalam penulisan ini ada pola yang biasa dilakukan dalam membangun 

konsep pendidikan dunia Islam. Pertama, dengan mengkaji kembali wasiat 

pemikiran tokoh-tokoh pemikiran muslim masa silam, dan kedua mengadopsi 

konsep-konsep baru yang sudah berkembang saat ini, khususnya di Barat. 

Tanpa mengabaikan kelebihan dan kekurangan masing-masing pola 

tersebut kajian ini menekankan pada pola pertama dengan harapan dapat 

mengaktualisasikan kembali ide-ide pemikiran muslim terdahulu yang sekian 

lama tersisih dari percaturan intelektual umat Islam. 

Berangkat dari kerangka pikir di atas, maka penulis mencoba 

memaparkan sedikit tentang pemikiran Azyumardi Azra dalam pemikiran 

Pendidikan Islam. Dalam hal ini bagaimana pemikiran Azyumardi Azra 
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terhadap Pendidikan Islam dan apakah pengaruh pemikiran pendidikan 

Azyumardi Azra dapat dipakai dalam Pendidikan Islam khususnya pendidikan 

yang ada di Indonesia. 

Berangkat dari latar belakang di atas, hal ini mendorong penulis 

melakukan penelitian untuk mencari hubungan antara pemikiran Azyumardi 

Azra terhadapPendidikan Islamdi indonesia, untuk mengetahui kesamaan, 

sehingga menjadi jelas adanya dukungan saling melengkapi. Ini menjadi 

penting untuk diteliti dan dikembangkan sehingga menghasilkan pembahasan 

yang benar.  

Maka penelitian ini diberi judul “ PEMIKIRAN PENDIDIKAN 

AZYUMARDI AZRA TENTANG PENDIDIKAN ISLAM DI 

INDONESIA” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan landasan pikir yang ditegaskan dalam latar belakang di 

atas, penulis dapat memformulasikan rumusan masalah yang menjadi obyek 

dalam pembahasan skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah pemikiran Azyumardi Azra tentang pendidikan Islam ? 

2. Apa saja pemikiran Azyumardi Azra terhadap pembaruan pendidikan islam 

di indonesia ? 



 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam tujuan pembahasan ini penulis memotivasi untuk mengkaji dan 

menganalisa secara kritis, serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah 

yang dirumuskan di atas. Adapun tujuan pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pokok-pokok pikiran Azyumardi Azra 

tentang Pendidikan Islam. 

2. Untuk mengetahui pemikiran Azyumardi Azra mengenai pembaruan 

pendidikan Islam 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik pada 

tataran teoritik maupun praktis. 

1. Secara Teoritik, skripsi ini diupayakan dapat menjadi kontribusi ilmiah 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan agama, khususnya pengetahuan 

tentang pemikiran Pendidikan Azyumardi Azra dalam pendidikan Islam. 

2. Secara Praktis, sebagai upaya agar masalah Pendidikan Islam terutama 

pemikiran Azyumardi Azra sesuai dengan apa yang sedang diharapkan 

oleh seluruh masyarakat. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Definisi Pemikiran 

1. Pengertian Pemikiran 

Pemikiran dalam bahasa inggris disebut Inference yang berarti 

penyimpulan yang berarti mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan ada 

juga yang menyebut penuturan dan penalaran. Apa yang dimaksud 

pembicaraan dalam bagian ini adalah : kegiatan akal manusia, mencermati 

suatu pengetahuan yang telah ada, untuk mendapatkan / mengeluarkan 

pengetahuan yang baru (lain). Terutama dalam konteks rasionalitasmisalnya 

dalam ilmu: 

Pemikiran adalah aksi yang menyebabkan pikiran mendapat 

pengertian baru dengan perantaraan hal yang sudah diketahui. sebenarnya 

yang beraksi disini bukan hanya pikiran atau akal budi, yang beraksi 

sesungguhnya adalahseluruh manusia. Selanjutnya proses pemikiran adalah 

suatu pergerakan mental dari sutu hal menuju hal lain, dari proposisi satu ke 

proposisi lainnya, dari apa yang sudah diketahui ke hal yang belum diketahui. 

Sebagaimana diketahui bahwa orientasi pendidikan Islam berusaha 

mengubah keadaan sesorang dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak dapat 

berbuat menjadi dapat berbuat.  Sehingga dengan pendidikan orang mengerti 

akan dirinya plus segala potensi kemanusiaanya, lingkungan masyarakat, alam 



 

 
 

sekitar dan yang lebih dari semua itu adalah dengan adanya pendidikan manusia 

dapat menyadari sekaligus menghayati keberadaannya di hadapan khaliknya. 

Berbicara pendidikan adalah berbicara keyakinan, pandangan dan cita-

cita, tentang hidup dan kehidupan manusia dari generasi ke-generasi maka 

pengunaan istilah “Pendidikan Islam” atau penambahan kata Islam dibelakang 

kata “Pendidikan” pada kajian ini meniscayakan bahwa pendidikan Islam tidak 

dapat dipahami secara terbatas hanya kepada “Pengajaran Islam” mengingat 

keberhasilan pendidikan Islam tidak cukup diukur hanya dari segi seberapa jauh 

anak menguasai hal-hal yang bersifat kognitf atau pengetahuan tentang ajaran 

agama atau bentuk-bentuk ritual keagamaan semata. Justru yang lebih penting 

adalah seberapa jauh tertanam nilai-nilai keagamaan tersebut dalam jiwa dan 

seberapa jauh pula nilai-nilai tersebut mewujud dalam sikap dan tikah laku 

sehari-hari. 

Berangkat dari fenomena inilah menarik untuk ulasan selanjutnya perlu 

dijabarkan bagaimana konsep pendidikan Islam dalam bingkai Pengertian, 

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Islam itu sendiri : 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Berangkat dari pemikiran bahwa suatu usaha yang tidak mempunyai 

tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Ibarat seseorang yang bepergian tak 

tentuh arah maka hasilnya adalah tak lebih dari pengalaman selama perjalanan. 

Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha yang dilakukan sehingga dalam 

penerapannya ia tak kehilangan arah dan pijakan. Namun sebelum masuk pada 



 

 
 

pembahasan mengenai fungsi dan tujuan Pendidikan Islam terlebih dahulu perlu 

dijelaskan apa pengertian Pendidikan Islam. 

Pengertian pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk 

menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya; beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka 

bumi, yang berdasarkan kepada ajaran Al-qur‟an dan Sunnah, maka tujuan 

dalam konteks ini terciptanya insan kamil setelah prosespendidikan berakhir.
1
 

Muhamad Daud Ali berpendapat bahwa pendidkan adalah usaha sadar 

yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi manusia lain atau 

memindahkan nilai-nilai yang dimilikinya kepada orang lain dalam 

masyarakat.
2
 Proses pemindahan nilai itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

diantaranya adalah,  pertama melalui pengajaran yaitu proses pemindahan nilai 

berupa (Ilmu) pengetahuan dari seorang guru kepada murid-muridnya  dari 

suatu generasi kegenerasi berikutnya. kedua melalui pelatihan yang 

dilaksanakan dengan jalan membiasakan seseorang melakukan pekerjaan 

tertentu untuk memperoleh keterampilan mengerjakan pekerjaan 

tersebut. ketiga melalui indoktrinnasi yang diselenggarakan agar orang meniru 

atau mengikuti apa saja yang diajarkan orang lain tanpa mengijinkan si 

penerima tersebut mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan. 
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Terkadang apabila ingin membahas seputar Islam dalam Pendidikan 

merupakan suatu hal yang sangat menarik terutama dalam kaitannya dengan 

upaya pembangunan Sumber Daya Manusia muslim, sebagaimana Islam di 

pahami sebagai pegangan hidup yang diyakini mutlak kebenarannya akan merai 

arah dan landasan etis serta moral pendidikan, atau dengan kata lain hubungan 

antara Islam dan pendidikan bagaikan dua sisi keping mata uang. Artinya, Islam 

dan pendidikan mempunyai hubungan filosofis yang sangat mendasar baik 

secara ontologis, epistimologis maupun aksiologis. 

Pemikiran di atas sejalan dengan falsafah bahwa sebuah usaha yang 

tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Ibarat seseorang 

yang bepergian tak tentu arah maka hasilnya adalah tidak lebih dari pengalaman 

selam perjalanan. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha yang dilakukan 

sehingga dalam penerapannya ia tak kehilangan arah dan pijakn. Namun 

sebelum masuk dalam pembahasan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan 

Islam terlebih dahulu perlu dijelaskan apa pengertian Pendidikan Islam itu 

sendiri. 

Zarkowi Soejati dalam makalahnya yang berjudul “Model-model 

Perguruan Tinggi Islam”  mengemukakan pendidikan Islam paling tidak 

mempunyai tiga pengertian. Pertama ; lembaga pendidikan Islam itu pendirian 

dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat mengejawantahkan nilai-nilai 

Islam yang tercermin dalam nama lemabaga pendidikan itu dan kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan. Kedua; lembaga pendidikan memberikan 



 

 
 

perhatian dan menyelenggarakan kajian tentang Islam yang tercermin dalam 

program sebagai ilmu yang diperlukanseperti ilmu-ilmu lain yang menjkadi 

program kajian lembaga pendidikan Islam yang bersangkutan. Ketiga 

; mengandung kedua pengertian di atas dalam arti lembaga tersebut 

memperlakukan Islam sebagai sumber nilai bagi sikap dan tingkah laku yang 

harus tercermin dalam penyelenggaraannya maupun sebagai bidang kajian yang 

tercermin dalam program kajiannya.
3
 

Tujuan pendidikan Islam, menurut Azyumardi Azra ialah terbentuknya 

kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam. Tetapi, seperti 

pendidikan umum lainnya, tentunya pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan-

tujuan yang lebih bersifat operasional sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap 

proses pendidikan Islam mencapai tujuan lebih jauh. Tujuan pendidikan Islam 

yang dimaksud adalah tujuan pertama-tama yang hendak dicapai dalam    

proses pendidikan itu. Tujuan itu merupakan “tujuan antara ” dalam mencapai “ 

tujuan akhir” yang lebih jauh. Tujuan antara itu, menyangkut perubahan yang 

diinginkan dalam proses pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi anak 

didik, masyarakat maupun lingkungan tempat hidupnya
.4 

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa pengertian pendidikan Islam 

yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang 

                                                             
3
 A. Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam,  (Jakarta : Fajar Dunia, 1999), h. 31.

 

4  
Ayumzrdi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, ( Cet. I : Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1998) h. 7.
 



 

 
 

seutuhnya : beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan 

eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan kepada 

ajaran Al-qur‟an dan As-sunnah, maka tujuan dan konteks ini terciptanya 

manusia seutuhnya “Insan Kamil”, setelah proses pendidikan berakhir. 

Dalam artian bahwa pendidikan Islam adalah proses penciptaan manusia 

yang memilki kepribadian serta berakhlakul karimah “Akhlak Mulia” sebagai 

makhluk pengemban amanah di bumi. 

Maka Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mampu menyiapkan 

kader-kader khalifah, sehingga secara fungsional keberadaannya menjadi 

pemeran utama terwujudnya tatanan dunia yang rahmatan lil–

„alamin. Ditambahkan lagi bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

berwawasan semesta, berwawasan kehidupan yang utuh dan multi dimensional, 

yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia dan alam secara integratif. 

 

3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam 

Sebelum lebih jauh menjelaskan tujuan pendidikan Islam terlebih 

dahulu apa sebenarnya makna dari “tujuan” tersebut. Secara etimologi tujuan 

adalah “arah, maksud atau haluan.
5
 Termminologinya tujuan berarti sesuatu 

diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Oleh H.M. 

Arifin menyebutkan, bahwa  tujuan proses pendidikan Islam adalah “idealitas 
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(cita-cita) yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak dicapai dalam proses 

kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. 

Maka secara umum, tujuan pendidikan Islam terbagi 

kepada: pertama tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua 

kegiatan pendidikan baik pengajaran atau dengan cara lain. kedua, tujuan 

sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah 

pengalamn tertentu yang direncanakan dalam sebuah kurikulum. ketiga, tujuan 

akhir adalah tujuan yang dikehendaki agar peserta didik menjadi manusia-

manusia sempurna (insan kamil) setelah ia menghabisi sisa hidupnya. 

Sementara keempat  tujuan oprasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai 

dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertenru. 

Sementara itu dalam Konferensi Internasional Pertama tentang 

Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 merumuskan tujuan pendidikan 

Islam sebagai berikut : 

 “Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang 

menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia yang 

rasional ; perasaan dan indera. Oleh karena itu pendidikan harus mencakup  

pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya ; spritual, intelektual, imajinatif, 

fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individu maupun secara kolektif, dan 

mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan untuk mencapai kesempurnaan. 

Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukkan yang 



 

 
 

sempurna kepada Allah baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat 

manusia”.
6
 

Konsep di atas sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan Islam, yaitu  

meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman anak 

tentang Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingganya dalam konteks ini 

pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasikan diri kepada menjawab 

kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai 

konsekuensi logis dari perubahan. 

Dapat pula katakan, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah kepribadian 

muslim, yaitu sesuatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran 

Islam. Orang yang dalam kepribadian muslim dalam Al-qur‟an disebut 

“Muttaqin” karena itu Pendidikan Islam berarti pula pembentukan manusia 

yang bertakwa, sebagaimana konsep pendidikan nasional yang dituangkan 

dalam tujuan pendidikan nasional yang akan membentuk manusia pancasilais 

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dengan demikian jika dilakukan rekonstruksi, maka menurut Islam ilmu 

yang selayaknya dikuasai manusia merupakan perpaduan dari ilmu – ilmu yang 

diperoleh manusia melalui kawasan alam semesta dengan ilmu yang dikirim 

melalui wahyu yang dapat ditangkap oleh para nabi dan rasul. Dalam 
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perspektif  pendidikan Islam yang menyiapkan manusia agar dapat melakukan 

perannya, baik sebagai khalifah, maka  ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu 

yang sifatnya terpadu, dan inilah ciri khas pendidikan Islam. 

Dilihat dari tujuan pendidikan di atas maka dengan sendirinya 

terimplisit fungsi pendidikan Islam. Dapat diartikan fungsi Pendidikan Islam 

adalah untuk menjaga keutuhan unsur–unsur individu anak didik  dengan 

mengoptimalkan potensinya dalam garis keridhaan Allah, serta 

mengoptimalkan perkembangannya untuk bertahan hidup terhadap aspek 

keterampilan setiap anak. Pendidikan Islam adalah pendidikan terbuka. Artinya 

Islam mengakui adanya perbedaan, akan tetapi perbedaannya yang hakiki 

ditentukan oleh amalnya. Oleh karena itu pendidikan Islam pada dasarnya 

terbuka, demokratis, dan universal. Keterbukaan tersebut ditandai dengan 

kelenturan untuk mengadopsi (menyerap) unsur–unsur positif dari luar, sesuai 

perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya, dan tetap menjaga dasar–

dasarnya yang original yang bersumber pada Al-Qur‟an dan Al-hadits.
7
 

Singkatnya, pendidikan Islam secara ideal berfungsi membina dan 

menyiapkan anak-anak dalam keluarga termasuk anak didik yang berilmu, 

berteknologi, berketerampilan tinggi dan sekaligus beriman dan beramal saleh. 

Oleh karena itu penjabaran materi pendidikan Islam  tidak hanya berkisar pada 

hal–hal yang berkaitan dengan masalah–masalah ubudiyah yang khas  (khusus) 
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seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain–lain, akan tetapi ubudiyah yang lebih 

umum dan luas, yaitu pengembangan ilmu sosial sehingga anak dapat 

berinteraksi dengan lingkungannya secara baik maupun pengembangan 

pengetahuan dan teknologi yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan. 

Dengan demikian pendidikan menyandang misi keseluruhan aspek 

kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan yang terjadi. Akibat logisnya, 

pendidikan senantiasa mengundang pemikiran dan kajian baik secara 

konseptual maupun oprasionalnya. Sehingga diperoleh relevansi dan 

kemampuan menjawab tantangan serta memcahkan masalah-masalah yang 

dihadapi oleh umat Islam. 

4. Sumber-Sumber Pendidikan Islam 

Kata sumber bersal dari bahasa Arab desebut mashdar yang 

jamaknyamashadir, dapat diartikan starting point (titik tolak),point of 

origin (sumberasli),origin (asli), source (sumber), infinitive (tidakterbatas), verb

al naouce (kalimat kata kerja) dan absolute or internal object (mutlak atau 

tujuan yang bersifat internal).  

Kosakata sumber sering kali tumpang tindih dengan kosakata dasar, 

prinsip dan asas. Jadi sumber pendidikan islam selanjutnya dapat diartikan 



 

 
 

semua acuan atau rujukan yang darinya memancar ilmu pengetahuan dan nilai-

nilai yang akan ditrasinternalisasikan dalam pendidikan islam.
8
 

Sumber pendidikan islam merupakan hal yang sangat di perhatikan 

dalam penataan individual dan sosial sehingga dapat mengaplikasikan islam 

secara sempurna. Didalam pendidikan islam terdapat beberapa sumber 

pendidikan, para ahli sependapat bahwa Al-Qur‟an dan As-Sunnah adalah 

sumber pendidikan Islam sebagaimana mereka juga sependapat bahwa Al-

Qur‟an adalah sumber utama yang pertama dan As-Sunnah sumber utama 

kedua. 

a.  Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an merupakan sumber pertama dan yang paling utama 

pendidikan islam. Al-Qur‟an memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja 

 tidak mudah untuk diungkap secara keseluruhannya karena luas dan 

mendalamnya pembahasan itu di dalam al-Qur‟an disamping juga keterbatasan 

kemampuan manusia untuk memahami keseluruhannya dengan sempurna. Dan 

pendidikan al-qur‟an juga memiliki pengaruh yang dahsyat apabila dipahami 

dengan tepat dan diikuti dan diterapkan secara utuh dan benar. Karenanya 

menjadikan al-Qur‟an sebagi sumber bagi pendidikan Islam adalah keharusan 

bagi umat islam. 

                                                             
8
Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta, 

Gema Insani, 2006), h. 28. 



 

 
 

Abdul Wahab Khallaf seperti yang dikutif Ramayulis mendefinisikan 

Al-Quran adalah “kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada 

hati Rasulullah anak abdullah dengan lafaz bahasa arab dan makna hakiki untuk 

menjadi hujjah bagi Rasullah atas kerasulannya dan menjadi pedoman bagi 

manusia dengan penunjuknya serta beribadah membacanya”.
9
 

Islam adalah agama yang membawa misi umatnya menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran. Al-Qur`an merupakan landasan paling dasar yang 

dijadikan acuan dasar hukum tentang Pendidikan Agama Islam. Firman Allah 

tentang Pendidikan Agama Islam dalam Al-Qur`an Surat Al-„alaq ayat 1-5: 

                                

                       

 
 

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-„alaq: 1-5. 

 

Dari ayat-ayat tersebut diatas dapatlah di ambil kesimpulan bahwa 

seolah-olah Tuhan berkata hendaklah manusia meyakini akan adanya Tuhan 

Pencipta manusia  (dari segumpal  darah),  selanjutnya untuk memperkokoh 

keyakinan dan memeliharanya agar tidak luntur hendaklah melaksanakan 

pendidikan dan pengajaran. 

                                                             
9
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h 122. 



 

 
 

Bahwa islam menegaskan bahwa supaya manusia itu menemukan jati 

dirinya sebagai insan yang bermartabat maka tidak boleh harus 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Disamping itu masih banyak 

lagi ayat-ayat al-Qur‟an yang menyinggung pendidikan anatar lain surat Al-

Bawarah ayat 129 dan 151, surat Ali Imran ayat 164, surat Al-Jumuah ayat 2 

dan sebagainya.10 

b.       As-Sunnah 

As-sunnah didefenisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi 

Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik 

atau budi, atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. 

Didalam dunia pendidikan, As-Sunnah memiliki dua manfaat pokok. Manfaat 

pertama, As-sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan 

islam sesuai dengan konsep Al-Qur‟an, serta lebih merinci penjelasan Al-

Qur‟an. Kedua, As-Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan 

metode pendidikan.
11

 

Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan islam karena sunnah 

hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Qurân itu 

sendiri, disamping memang sunnah merupakan sumber utama pendidikan islam 

karena karena Allah Swt menjadikan Muhammad Saw sebagai teladan bagi 

umatnya. 

                                                             
10

Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam (IPI), (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 21. 
11

H. Ahmad, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Umat, 2005), h. 17.
 



 

 
 

Telah kita ketahui bahwa diutusnya Nabi Muhammad saw salah satunya 

untuk memeperbaiki moral atau akhlak manusia, sebagaimana sabdanya: 

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus tiada lain adalah untuk menyempurnakan 

akhlak”. (HR. Muslim). 

Makna hadist ini sudah jelas, tujuannya sudah dapat dimengerti oleh 

umat muslim, yaitu menyempurnakan keutamaan akhlak. Rasulullah 

Muhammad s.a.w. juga seorang pendidik, yang telah berhasil memebentuk 

masyarakat rabbaniy, masyarakat yang terdidik secara Islami. Bahkan Robert L. 

Gullick, Jr. dalam bukunya “Muhammad the educator” mengakui akan 

keberhasilan Nabi Muhammad dalam melaksanakan pendidikan.
12

 

Prinsip menjadikan al-Qur‟an dan Sunnah sebagai sumber utama 

pendidikan islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran keyakinan semata. 

Lebih jauh kebenaran itu juga sejalan dengan kebenaran yang dapat diterima 

oleh akal yang sehat dan bukti sejarah. Dengan demikian barangkali wajar jika 

keberan itu kita kembalikan kepada pembuktian kebenaran.
13

 

c.       Ijtihad 

Ijtihad merupakan istilah para fuqaha, yakni berfikir dengan 

menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syari‟at islam untuk 

menetapkan atau menentukan sesuatu hukum  syariat islam. Ijtihad dalam hal 

ini meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap 
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Ibid, h 18. 
13

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulian, 2002), h, 124. 



 

 
 

berpedoman pada Al-Qur‟an dan Sunnah. Ijtihad dalam pendidikan harus tetap 

bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah yang di olah oleh akal yang sehat oleh 

para ahli pendidikan islam. 

d.       Sejarah Islam 

Pendidikan sebagai sebuah praktik pada hakikatnya merupakan 

peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan tersebut terekam dalam tulisan 

yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi leanjutnya. Di dalam sejarah 

terdapat infomasi tentang kemajuan dan kemunduran pendidikan di masa lalu.
14

 

e.       Mashalahat al-Mursalah dan Uruf 

Mashalahat al-Mursalah dan Uruf secara harfiah berarti kemasalahan 

umta. Adapun dalam arti yang lazim digunakan yaitu undang-undang, peratruan 

atau hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur‟an namun 

dipandang perlu diadakan demi kemaslahatan umat. Adanya surat nikah 

misalnya, walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam al-nash (al-Qur‟an dan 

as-Sunnah) namun surat nikah tesebut diperlukan, agar menjadi bukti yang sah 

dan mendapakan perlindungan hukum atas pernikahannya. Selanjutnya al-

„uruf secara harfiah sesuatu yang sudah dibiasakan dan dipandang baik untuk 

dilaksanakan, secara terminologi al‟uruf adalah kebiasaan masyarakat, baik 

berupa perkataan, perbuatan maupun kesepakatan yang dilakukan secara terus 

menerus.
15

 

                                                             
14

Abuddin Nata,Op, Cit, h, 79. 
15

Ibid, h, 83-84. 



 

 
 

Ketentuan yang dicetuskan mashalil al- mursalah paling tidak memiliki 

tiga kriteria: 

1. Apa yang dicetuskan benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak 

kerusakan setelah melalui tahapan observasi dan analisis. 

2. Kemaslahatan yang diambil merupakan kemaslahatan yang bersifat 

universal, yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya 

diskriminasi. 

3. Keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai dasar Al-Qur‟an 

dan as-sunnah 

 

5.   Dasar Pendidikan Islam 

Dasar dari pendidikan Islam adalah tauhid. Dalam struktur ajaran Islam, 

tauhid merupakan ajaran yang sangat penting dan mendasari segala aspek 

kehidupan penganutnya, tak terkecuali aspek pendidikan. Pendidikan islam 

merupakan pengembangan pikiran, penataan prilaku, pengaturan emosional, 

hubungan peranann manusia dengan dunia, serta bagaimana manusia mampu 

memanfaatkan dunia, sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus 

mengupayakan upaya perwujudannya. Dalam kaitan ini para pakar berpendapat 

bahwa dasar pendidikan Islam adalah tauhid, yakni kesatuan kehidupan, ilmu, 

iman, agama dan kepribadian manusia, serta kesatuan individu dan masyarakat. 

Al-Qur‟an dan Sunnah juga dapat diartikan sebagai dasar di samping juga 



 

 
 

sebagai sumber dari pendidikan. Dalam Al-Qur‟an surat Asy-Syuura ayat 52 

Allah berfirman: 

                         

                               

 
Artinya :“Dan Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) 

dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab 

(Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan 

Al Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki 

di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi 
petunjuk kepada jalan yang lurus.”. 

 

Berdasarkan pada Ayat di atas dinyatakan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kearah jalan 

hidup yang lurus, dalam arti memberi bimbingan dan petunju ke jalan yang di 

ridhoi Allah swt. Dan dalam hadits Nabi dinyatakan bahwa diantara sifat orang 

mukmin ialah saling menasihati untuk mengamalkan ajaran Allah swt, yang 

dapat di formulasikan sebagai usaha atau dalam bentuk pendidikan islam, 

dengan memberikan bimbingan, penyuluhan dan pendidikan islam. 

Di dalam dasar pendidikan Islam terdapat pokok-pokok dari pendidikan 

Islam, yaitu: 

1.       Pendidikan keimanan kepada Allah SWT 

Firman Allah SWT: 



 

 
 

                            

    

Artinya : “Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Lukman : 13). 

 

Pendidikan yang pertama dan utama untuk dilakukan adalah 

pembentukan keyakinan kepada Allah swt yang diharapkan dapat melandasi 

sikap, tingkah laku dan kepribadian anak didik. 

2.       Pendidikan Akhlakul Karimah 

Sejalan dengan usaha mebentuk dasar keyakinan atau keimanan maka 

diperlukan usaha membentuk akhlak yang mulia. Berakhlak mulia merupakan 

modal bagi setiap orang dalam menghadapi pergaulan sesama manusia. Akhlak 

termasuk diantara makna yang terpenting dalam hidup, setelah keimanan dan 

kepercayaan. 

Firman Allah SWT : 

                      

      

Artinya:“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri.” (Q.S. Lukman : 18). 

 

 



 

 
 

 

3.       Pendidikan Ibadah 

Ibadah merupakan salah satu kewajiban dasar yang harus di berikan 

kepada anak didik. Kewajiban beribadah ini merupakan nilai-nilai spiritual, 

menjalin hubungan batin dengan sang Khaliq. Allah SWT berfirman: 

                                

         

Artinya: “Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian 

itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (Q.S. Lukman : 17). 

 

Adapun di dalam Negara Indonesia secara formal pendidikan islam 

mempunyai dasar yang cukup kuat. Pancasila merupakan dasar setiap tingkah 

laku dan kegiatan bangsa Indonesia, dengan keTuhanan Yang Maha Esa 

sebagai sila pertama, berarti menjamin setiap warga negara untuk memeluk, 

beribadah, dan menjalankan aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan 

agama, termasuk melaksanakan pendidikan agama islam. 

B. Sejarah Pendidikan Islam 

1. Selintas sejarah tentang Islam dan pendidikan 

Islam adalah agama yang menempatkan pendidikan dalam posisi 

yang sangat vital. Bukanlah sesuatu yang kebetulan jika lima ayat pertama 

yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam Surat al-

Alaq dimulai dengan perintah membaca, iqra‟. Di samping itu, pesan-pesan 



 

 
 

al-Quran dalam hubungannya dengan pendidikan pun dapat dijumpai dalam 

berbagai ayat dan surat dengan aneka ungkapan pernyataan, pertanyaan dan 

kisah. Lebih khusus lagi, kata “ilm” dan dierivasinya digunakan paling 

dominan dalam al-Quran untuk menunjukkan perhatian Islam yang luar 

biasa terhadap pendidikan. Menegaskan kenyataan di atas, pasangan sarjana 

muslim kontemporer, Ismail Raji al-Faruqi dan Lois Lamya‟ al Faruq, 

membuat pernyataan yang cukup kuat bahwa, “Islam mengidentifikasi 

dirinya sendiri dengan ilmu”. Bagi Islam ilmu adalah syarat dan sekaligus 

tujuan dari agama ini. Hal ini juga ditegaskan dalam surat al-Mujadilah ayat 

11:  

                              

                        

           

 

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. 

 

Peradaban Islam sejak awal juga menunjukkan prestasi yang sangat 

berarti dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Pada masa permulaan 

penyiaran Islam, Nabi Muhammad sendiri menggunakan pendekatan 

pendidikan, bukan pemaksaan, untuk mengajarkan agama Islam pada 



 

 
 

lingkaran khusus di rumah Arqam. Besarnya perhatian Nabi terhadap 

pendidikan juga terlihat ketika memutuskan pembebasan bagi tahanan 

peran non-muslim dengan syarat yang bersangkutan terlebih dahulu 

mengajarkan tulis baca kepada orang-orang muslim yang masih buta huruf. 

Dalam perkembangan kemudian, masjid yang pada dasarnya 

berfungsi sebagai tempat ibadah, justru menjadi tempat pendidikan yang 

menonjol pada dua abad pertama sejarah peradaban Islam. Tradisi ini terus 

berlanjut dan berkembang khususnya pada masa keemasan peradaban 

Islam dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan yang bervariasi 

mulai dari masjid-masjid, dar al-Quran, dari al-hikmah, dari al-hadist 

sampai dengan madrasah. Lembaga yang terakhir ini dalam Islam yang 

memberikan sumbangan penting bagi perkembangan tradisi college dan 

universitas modern di Barat. 

Perhatian terhadap sejarah peradaban Islam sejauh ini masih 

berpusat pada aspek politik yang menggambarkan pasang surut kekuasaan 

Islam. Dinamika dan pergumulan Islam dalam bidang pendidikan dan 

intelektual tergolong wilayah kajian yang masih terlantar. Sekalipun 

demikian, beberapa sarjana telah berhasil mengungkapkan dimensi 

intelektual dari sejarah peradaban Islam itu dengan beberapa tesisnya yang 

menarik. Mereka mengakui bahwa pemikiran-pemikiran intelektual muslim 

pada masa pertengahan telah menjangkau wilayah kajian yang kompleks, 

mulai dari filsafat, keagamaan, humaniora sampai dengan ilmu-ilmu 



 

 
 

kealaman. Pemberian contoh dengan membedakan keagamaan dengan 

yang lain banyak dibantah oleh pakar Islam. Alasan utama dari ketidak 

setujuan itu adalah terjadi dualisme ilmu atau memisahkan antara ilmu 

keagamaan dengan non keagamaan. 

Wilayah pemikiran pakar muslim dalam sejarah telah mampu 

mensintesiskan pemikiran-pemikiran Yunani Kuno setidak-tidaknya telah 

berhasil menjembatani munculnya masa pencerahan peradaban Barat yang 

berlanjut hingga masa modern. Tanpa Islam bisa dikatakan tidak akan 

pernah muncul peradaban Barat modern seperti yang disaksikan sekarang 

ini. 

2. Masa depan pendidikan Islam 

Pendidikan Islam di Indonesia secara normatif pada dasarnya bersumber 

dari ajaran agama yang universal. Konsisten dengan prinsip ini, pendidikan 

Islam akan mampu bertahan dalam perubahan yang terjadi dari masa ke masa. 

Prinsip universal itu menunjukkan kesanggupannya untuk satu sisi 

mempertahankan semangat keIslamannya dan di sisi lain menyesuaikan aspek 

teknisnya dengan perkembangan zaman. Sebagaimana dapat dilihat dalam 

sejarahnya, pendidikan Islam memperlihatkan variasi dari satu periode ke 

periode lain, dan dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi dengan semangat 

keIslaman yang permanen. 



 

 
 

Masa depan pendidikan Islam di Indonesia ditentukan baik oleh faktor 

internal maupun oleh faktor eksternal. Secara internal, dunia pendidikan Islam 

pada dasarnya masih menghadapi problem pokok berupa rendahnya kualitas 

sumberdaya manusia pengelola pendidikan. Hal ini terkait dengan program 

pendidikan dan pembinaan tenaga kependidikan yang masih lemah dan pola 

rekrutmen tenaga pegawai yang kurang selektif. Namun demikian, tren dari 

waktu ke waktu menunjukkan bahwa penyelesaian atas masalah sumber daya 

manusia mengalami penanganan yang semakin baik. 

Di samping adanya usaha perbaikan pada lembaga-lembaga pendidikan 

kependidikan, sejak tiga tahun terakhir ini telah diselenggarakan program-

program pelatihan dalam berbagai bidang dan profesi kependidikan, mulai 

dari pimpinan sekolah, pengelola administrasi dan keuangan, pustakawan, 

guru, tenaga bimbingan dan penyuluhan, pengawas, sampai dengan pengurus 

organisasi orang tua siswa. Dalam jangka panjang tenaga-tenaga yang terlatih 

itu akan menyebarkan pengetahuan dan keterampilannya kepada rekan 

sejawat sehingga secara bertahan akan meningkatkan kinerja lembaga-

lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah. 

Secara eksternal, masa depan pendidikan Islam dipengaruhi oleh tiga isu 

besar; globalisasi, demokrasi dan liberalisasi Islam. Globalisasi tidak semata-

mata mempengaruhi sistem pasar, tetapi juga sistem pendidikan. Penetrasi 



 

 
 

budaya global terhadap kehidupan masyarakat Indonesia akan direspon secara 

berbeda-beda oleh kalangan pendidikan: permisif, defensif, dan transfomratif. 

Kelompok pertama akan cenderung menerima begitu saja pola model 

budaya global yang dialirkan melalui teknologi informasi, tanpa memahami 

nilai dan substansinya. Sebaliknya, kelompok kedua akan apriori terhadap 

capaian budaya dan peradaban global, semata-mata karena ia tidak datang dari 

tradisi yang diikutinya selama ini. Sedangkan kelompok ketiga berusaha 

mendialogkan antara budaya global dengan budaya lokal sehingga terjadi 

sintesis budaya yang dinamis dan harmonis. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. JenisPenelitian 

Penelitian pada skripsi ini adalah kajian pustaka (library research) yakni 

proses mencari dan menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh dari 

pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisi data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

2. Data dan Sumber Data 

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang  dapat dijadikan dasar 

kajian analisis atau kesimpulan. Data yang dikumpulkan dapat berupa data  

primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data merujuk pada dari mana  

data penelitian itu diperoleh, data dapat berasal dari orang maupun bukan  

orang. 

Data yang dipakai dalam penelitian library  research ini dapat 

dikelempokkan menjadi dua, yakni: 

 



 

 

a. Data Primer 

 Yang dimaksud sumber data primer adalah “sumber data yang secara 

langsung dikumpulkan dari sumber pertama dan diajukan penelitian oleh 

peneliti dalam meneliti objek kajiannya.
1
 

  Sedangkan menurut Sayuti Ali Sumber data primer adalah dokumen, 

catatan harian, arsip, biografi yang ditulis langsung oleh pelaku, dan 

berbagai berita yang ditulis oleh orang-orang sezamannya. 
2
 

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer yang 

terdiri dari buku-buku, majalah, artikel, catatan dan sebagainya yang ada 

kaitannya buku karangan Azyumardi Azra dengan pemikiran pendidikan 

Azyumardi Azra, dan Pendidikan Islam.  

b. Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah “sekumpulan data yang akan menopang 

data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian.
3
 Dalam penelitian ini 

penulis juga menggunakan sumber data skunder meliputi buku-buku, 

penunjuang, jurnal, majalah, artikel, dan karya-karya ilmiah lainnya yang 

ditulis atau diterbitkan dan berhubungan dengan pendidikan islam di Indonesia 

(pemikiran Azyumardi Azra). 

3. Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga 
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tahap, yaitu:
 

Tahap Orientasi. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data secara umum 

tentang pemikiran Azyumardi Azra mengenai Pendidikan Islam di Indonesia   

untuk mencari hal-hal yang menarik dan penting untuk diteliti. Dari sini 

kemudian peneliti menemukan dan menentukan focus studi terhadap 

pendidikan Islam di Indonesia. 

a. Tahap Eksplorasi. Pada tahap ini, pengumpulan  data dilakukan lebih 

terarah sesuai dengan focus studi. Setelah menentukan focus studi tentang 

pendidikan Islam di Indonesia, peneliti mulai melakukan pengumpulan 

data  sesuai dengan focus studi. 

b. Tahap studi terfokus. Pada tahap ini,  peneliti mulai melakukan studi 

tentang pendidikan Islam yang  dianggap penting dan mempunyai 

pengaruh signifikan pada masyarakat. 

B. Teknik Analisis Data 

  Sesuai dengan karakteristik studi tokoh yang bersifat kualitatif,  maka 

analisis data yang  digunakan adalah analisis kualitatif dengan jenis analisis 

taksonomi (taxonomy analysis) yaitu analisis yang memusatkan perhatian pada  

domain tertentu yang  sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau 

masalah yang menjadi sasaran studi.
4

 Artinya, dalam meneliti Azyumardi  

Azra, peneliti tidak mendiskripsikan “predikat atau label” yang  melekat pada 
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diri Azyumardi Azra secara umum, melainkan memilih salah satu domain  yaitu 

Azyumardi Azra sebagai seorang tokoh Pendidikan Islam,  kemudian peneliti 

melacaknya dan menjelaskannya secara lebih mendalam,  pelacakan dimulai 

dari riwayat pendidikan, karya-karya, kemudian juga pengalaman 

intelektualnya yang  memberikan kontribusi pada pembentukan pribadinya 

sebagai seorang tokoh Pendidikan Islam di Indonesia. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data  dalam 

penelitian ini adalah:
5
 

a. Menemukan pola atau tema tertentu. Artinya,  peneliti melakukan studi 

tentang tokoh Pendidikan Islam yaitu Azyumardi  Azra kemudian peneliti 

mencari pola peranan yang  dilakukan tokoh ini dalam melahirkan berbagai 

pemikiran tentang pendidikan islam Indonesia,  baik secara teoritik maupun 

praktis. Dari sini peneliti menemukan tema yang menarik dan penting 

untuk diteliti yaitu tentang pendidikan Islam di Indonesia. 

b. Mencari hubungan logis antar pemikiran Azyumardi  Azra dalam berbagai 

bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. 

c. Mengklasifikasikan, artinya peneliti membuat pengelompokkan pemikiran 

Azyumardi Azra tentang pendidikan Islam. Dengan pengelompokkan 

semacam ini, peneliti akan dapat menarik kesimpulan. 

d. Mencari generalisasi gagasan yang spesifik. Artinya, berdasarkan temuan-

temuan yang spesifik tentang pemikiran Azyumardi Azra. Peneliti mungkin 
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akan menemukan aspek-aspek yang  dapat digeneralisasikan untuk tokoh-

tokoh lain yang serupa. Dengan demikian studi tokoh tersebut akan 

memiliki keberlakuan yang cukup luas dalam bidangnya. Serta dalam 

temuan-temuan yang di dapatkan nantinya akan dicari relevansinya dengan 

pendidikan Islam di Indonesia. Pada penelitian studi tokoh, data  dianalisis 

secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh 

karena itu, pengumpulan dan analisis data  dilakukan secara bersamaan.
6
 

 

C. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk mendukung signifikansi temuan, maka perlu dilakukan 

pengecekan keabsahan data studi. Pengecekan keabsahan data  dalam 

penelitian ini menggunakan kredibilitas data yaitu upaya peneliti untuk 

menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasikan data yang  diperoleh 

kepada subyek penelitian dengan tujuan untuk membuktikan bahwa apa  

yang ditemukan peneliti sesuai dengan apa yang  sesungguhnya ada dan 

sesuai dengan apa yang dilakukan subyek penelitian.
7
 

Untuk menjamin kesahihan data, tekhnik pencapaian kreadibilitas 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tekhnik 

triangulasi data yaitu dengan cara membandingkan: (1) data-data yang 

ditulis langsung oleh Azyumardi Azra yaitu dalam buku Einsklopedi 

Hukum Islam, (2) data-data yang ditulis langsung oleh Azyumardi Azra 
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dengan data- data yang ditulis oleh orang lain yang meneliti atau mengkaji 

tentang pemikiran beliau. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA TENTANG PEMIKIRAN AZYUMARDI AZRA 

MENGENAI PENDIDIKAN ISLAM 

 

 

A. Biografi  Azyumari Azra 

1. Riwayat Hidup Azyumardi Azra 

 Azyumardi Azra lahir Pada 4 maret 1955 di Lubuk along, Sumatra barat dan 

di besarkan dalam lingkungan keluarga yang organis. Beliau tumbuh Besar di 

lingkungan Islam modernis tetapi dia justru merasa betah dalam tradisi Islam 

tradisional. Katanya “Pengalaman keislaman yang lebih intens justru saya 

dapatkan setelah saya mempelajari Tradisi ulama dan kecenderungan intelektual 

mereka”.
1
 

Ayahnya seorang Tukang kayu, pedagang kopra dan cengkih dan Ibunya 

adalah seorang Guru agama. Azra merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. 

Orang tuanya sangat memperhatikan pentingnya pendidikan. Oleh karena itu 

ayahnya bercita-cita keras agar semua anak-anaknya bisa sekolah meskipun 

kondisi ekonomi tak memungkinkan untuk membiayai. Kata Azra “ saya tahu, 

Betapa sulitnya bagi beliau, akan tetapi anak-anaknya selalu didorong agar 

belajar, balajar”.
2
 Azra juga menambahkan “ Orang tua saya itu meskipun tidak 

                                                             
1
Azyumardi Azra, Islam Subtantif,  Agar Umat Tidak Menjadi Buih, (Bandung: Mizan, 2000 

), h. 19. 
2
Ibid., h. 20. 



 

 

sekolah tinggi tetapi mencontohkan kepada saya bahwa ilmu itu sangat penting 

oleh karena itu meskipun mereka susah dalam kehidupan, tapi semua anak-anak 

mereka itu sekolah dan semua menjadi sarjana”.
3
Orang tuanya sadar bahwa ilmu 

sangat bermanfaat dalam kehidupan anak-anaknya kelak. Makanya orang tua 

Azra selalu berusaha mendorong anak-anaknya menuntut ilmu. 

 Azra Menyunting Ipah Farihah yang lahir di bogor pada 19 Agustus 1959. Dia 

mengenal gadis pilihannya itu ketika menjadi aktivis di kampusnya. Ipah adalah 

adik kelas Azyumardi Azra di Fak Tarbiyah dan pernah aktif di HMI cab. Ciputat. 

Pernikahan mereka banyak  kendala karena adanya perbedaan kebiasaan (Adat 

dalam penikahan, Azra sebagai seorang minang tidak berhak melamar tetapi 

pihak perempuanlah yang harus melamar laki-laki sedangkan ipah sebagai 

seorang sunda tidak wajar melamar laki-laki. Tetapi pada akhirnya Ipah dilamar 

dengan diwakili meskipun kelurga Azra dipandang marah. Dari pernikahan 

tersebut keluarga Azra dikaruniai 4 orang Anak, tiga laki-laki dan satu 

Perempuan, yaitu Ravehan fikri husada, Firman elamny Azra, Muh subhan Azra 

dan Emily sakina Azra “.
4
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 Azra dan Ipah mengajarkan kepada Anak-anaknya untuk membiasakan dan 

menumbuhkan minat baca. Beliau juga mendidik keluarganya untuk tidak 

bergaya hidup konsumtif dan Matrealistis karena model hidup seperti ini akan 

menimbulkan krisis dalam keluarga. Oleh sebab itu azra berusaha menanamkan 

nilai-nilai agama kepada Anak-anaknya. Bagi azra, Fungsi orang tua adalah selalu 

mendisiplinkan dan mengingatkan mereka karena anak-anak mempunyai 

kecenderungan untuk tidak teratur, beliau menambahkan peran keluarga sangat 

vital untuk membina moral.
5
 

 

2. Riwayat Pendidikan Azyumardi Azra 

 Azyumardi aza dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai, dia sudah 

membaca sebelum memasuki sekolah pasar. Azra memulai pendekatan Formal 

sekolah dasar disekitar rumahnya kemudian meneruskan ke PGAH Padang. 

 Setelah lulus dari PGAH th 1925. Azra ingin melanjutkan Ke IKIP Padang 

(Univ. Andalas) Jurusan Sejarah tetapi orang tuanya menginginkan dia kuliah di 

IAIN padang. Akhirnya Azra memilih kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Bila kuliah di IAIN dengan Fak. Tarbiyah.
6
 Di kampus Azra aktif di kegiatan 

Ekstra dan intra kampus. Ia penah menjabat ketua umum senat mahasiswa Fak. 

Tarbiyah pada1979-1982 dan ketua umum HMI cabang Ciputat padatahun 1981-

1982. disamping sibuk belajar ia juga bekerja sebagai wartawan / Redaksi 
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Majalah panji Masyarakat sejak 1979-1985.
7
Selain itu Azra pernah menempuh 

Karir di LRKN LIPI (1982-1983). Azra selesai kuliah S1 pada tahun 1982 

kemudian di Rekrut oleh Rektor IAIN Jakarta Harun Nasution untuk mengajar di 

almamaternya.
8
 

 Pada 1986, Azra memperoleh Beasiswa Fullbright untuk melanjutkan studi S2 

di Colombia University, New York. Gelar M.A di perolehnya pada1988 dari 

departemen bahasa-bahasa dan kebudayaan timur tengah Colombia University. 

Kemudian Azra melanjutkan Program Doktoral pada departemen sejarah, 

Colombia University karena memperoleh Colombia University President 

fellowship. Dari departemen ini ia memperoleh gelar M.A kedua pada 1989 dan 

M Phil pada 1990. sedangkan Gelar PHD diperolehnya juga dari departemen 

Sejarah, Colombia Universty pada1992.
9
 

 Setelah Program S3, Azra terpilih lagi mengikuti Program Post.Docrtoral di 

Universtas Oxford selama satu tahun (1994-1995), Pada 1997 ia menjadi Guru 

besar sejarah pada Fakultas Adab, Pembantu Rektor I pada 1998 dan Rektor IAIN 

syarif Hidayatullah Jakarta sejak 14 Oktober 1998. pada kepemimpinannya Status 

IAIN Jakarta secara resmi berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) 

Syarif Hidayatullah Jakarta Sejak 20 Mei 2002.
10
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Ketika menjadi Rektor di IAIN, Usia Azra relatif muda bila di bandingkan 

dengan para Rektor sebelumnya, Namun pendidikan dan pengalamannya cukup 

mendukung keberadaannya sebagai rektor. Setidaknya, Azra tahu seluk beluk 

Perkembangan Perguruan itu karena sejak mahasiswa dia sudah aktif disana. 

   Sebelumnya penunjukan Azra sebagai Rektor IAIN pada tanggal 14 oktober 

1998 dianggapnya sebagi musibah, sebab dia tidak menyukai Birokrasi yang 

serba struktural, Azra “ Menyebut, “ Birokrasi tak cocok dilingkungan 

Universitas”. Berubahnya IAIN menjadi UIN merupakan Keberhasilan yang 

besar, Selain itu Azra juga berhasil menggandeng Bank Pembangunann Islam 

(Islam Development Bank/ IDB) dan Pemda DKI Jakarta membangun total 18 

gedung Perkuliahan baru bertingkat dua hingga tujuh, Bentuk Prasarana dan 

sarana secara lengkap. Bersama sebuah lembaga dari Jepang tahun 2005, Azra 

Berencana membuka Fakultas Kedokteran kedokteran disertai kelengkapan rumah 

sakit praktek.
11

 

 Disamping sibuk menjadi Dosen dan mengurusi kampus, Azra juga aktif 

menjadi Anggota dewan redaksi jurnal Ulumul Qur‟an; Islamika;editor-in-chief 

studia islamika; dan wakil derektor pusat pengkajian islam dan masyarakat   

(PPIM ) IAIN Jakarta.
12
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 Azra juga dipercaya menjadi dosen tamu di University of Philipines dan 

University Malaya pada 1997. azra aktif pula sebagai anggota pada SC 

SEASREO (Southeast Asian Studies Regional Exchange Program) Toyota 

Founddation & The Japan Foundation Sejak ahun 1998 sampai sekarang. Selain 

itu, Azra juga termasuk salah seorang pengurus masyarakat sejarawan Indonesia 

(MSI) dan Himpunan Indonesia untuk pengembangan Ilmu-ilmu Sosial  

(HIPIIS).
13

 

 Praktis semua karir Azra Terjun dalam dunia Akademis dan keilmuan. Akan 

tetapi beliau tidak aktif menjadi aktivis di Ormas atau di Parpol. Azra memang 

tidak tertarik untuk masuk dalam dunia politik tetapi ia bukannya tidak punya 

sikap politik. Azra pernah mengatakan “ Saya tentu punya sikap politik, Cuma 

tidak berafiliasi juga terlibat kedalam politik”. Misalkan pada pemilihan umum, 

Azra juga termasuk salah seorang yang tidak setuju sikap golongan putih atau 

Golput. Menurutnya demokrasi di Indonesia masih pelu dikonsolidasikan, oleh 

sebab itu sebagai warga negara mempunya tanggung jawab untuk memperkuat 

Demokrasi. Azra menyimpulkan golput merupakan sikap yang tidak bertanggung 

jawab terhadap Konsolidasi demokrasi di Indonesia.
14

 

3. Karya-karya Azyumardi Azra  

 Azyumardi Azra merupakan tokoh pemikir yang tak pernah diam, Obsesinya 

yang besar untuk mengubah pemikiran Islam di Indonesia, telah dicurahkan 
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melalui karya-karyanya baik dalam bentuk tulisan artikel yang dimuat diberbagai 

media masa maupun sejumlah buku yang telah diterbitkannya.
15

 Hingga kini lebih 

dari 15 buku yang telah Azra tulis, tidak termasuk makalah dan jurnal-jurnal 

Berbahasa Indonesia dan inggris. Oleh sebab itu, Azra tergolong penulis paling 

produktif, khususnya sejarah dan kajian keislaman.
16

 

 Banyak karya-karya Ayumardi Azra yang tersebar diberbagai kampus-kampus 

di Indonesia dan luar negeri, pemikiran-pemikirannya banyak dijadikan rujukan 

oleh berbagai kalangan akademisi. Mengenai produktifitas menulisnya ditengah 

kesibukannya memimpin univesitas ternyata, ada semangat tersendiri dalam diri 

Azra. Katanya: “Saya menganggap bekerja seperti menulis kolom buat media 

ditengah kesempitan waktu, sebagai tantangan yang harus saya tundukkan, saya 

ingin buktikan bahwa saya bisa”.
17

 

 Produktivitas Azra membuat banyak kalangan cemburu dan kagum. 

Kemampuan Azra dalam bidang sejarah khususnya dalam Perkembangan Islam 

tetap membuatnya rendah hati, beliau tak mau disebut sebagai sejarawan, dia 

menyebut dirinya hanya sebagai ”Peneliti Sejarah”.
18

 

 Buku-buku yang ditulis dan diterbitkannya antara lain, Jaringan Ulama‟ 

Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII  (Mizan 1994)  
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yaitu berasal dari desertasinya. Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalis, 

Modernis, Hingga Post Modernisme (Paramadina 1996). Adapun Buku-buku 

Editannya seperti Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan (Pustaka 

Panjimas, 1984) dan Perkembangan Modern Dalam Islam (Yayasan Obor 

Indonesia, 1984) Dan Agama di Tengah Sekulerasi Politik (Pusaka Panjimas, 

1985).
19

 

 Pada 1999, Azra menerbitkan enam buku terbarunya dan meluncurkannya 

pada tanggal 21 September 1999. Buku-buku tersebut yaitu Pendidikan Islam ; 

Tradisi Dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, Esei-Esei Intelektual Muslim 

Dan Pendidikan Islam (Ciputat; Logos Wacana Ilmu), Islam Reformis: Dinamika 

Intelektual Dan Gerakan (Jakarta; Paramadina), Menuju Masyarakar Madani ; 

Gagasan, Fakta Dan Tantangan, Dan RenaisansIslam Asia Tenggara ; Sejarah 

Wacana Dan Kekuasaan (Bandung; Rosda Karya ).
20

 

 Pada tahun 2000 Azra menerbitkan dan meluncurkan buku kumpulan 

wawancaranya yaitu Islam Subtantif: Agar Umat Islam Tidak Jadi Buih 

(Bandung; Mizan), Azra juga telah menyiapkan tiga manuskrip bukunya 

berbahasa Inggris yang penerbitnya di Singapura, ketiganya berjudul Islam In 

Indonesia: Continuity And Changes In Modern World. Islam In Malay-Indonesia 

World dan Islam, Ulama And The State System.
21
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 Pada tahun 2002, Azra kembali menerbitkan dan meluncuran buku-buku 

terbarunya, antara lain: Historiografi Islam Kontemporer; Wacana, Aktifitas Dan 

Aktor Sejarah (PT. Gramedia Pustaka Utama) ; Paradigma Baru Pendidikan 

Nasional : Rekonstruksi dan Demokratisasi (kompas: Jakarta), Reposisi 

Hubungan Agama Dan Negara : Merajut Kerukunan Antar Umat (Jakarta : 

Kompas), Menggapai Solidaritas : Tensi Antara Demokrasi, Fundamentalisme 

Dan Humanisme (Pustaka Panjimas), Konflik Baru Antar Peadaban : Globalisasi, 

Radikalisme Dan Pluralitas (Bandung : Mizan ), Islam Nusantara : Jaringan 

Global dan Lokal (Bandung : Mizan).
22

 

 April 2004, Azra Meluncurkan bukunya yang berjudul The Origins of Islamic 

in Reformation in South East Asia, Buku tersebut setebal 300 halaman dan 

disponsori oleh Studies Australian Association (SAA) yang diterbitkan oleh 

penerbit komersial Allen dan Unwin Australia, kemudian Hawai University Press 

dan KITLV Leiden , Belanda.
23

 

 Dari sekian banyak karya-karya Azra, ternyata dalam dunia tulis menulis 

dikenalnya sejak mahasiswa, sebelum lulus dari IAIN Jakarta beliau telah terjun 

dalam dunia jurnalistik, mulai dari itu kemahiran dan minat tulis menulis mulai 

berkembang, Azra mengatakan ”Menulis bagi saya sebagai suatu keharusan, saya 
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terbiasa menulis kapanpun, tidak tergantung kemauan”, bahkan waktu Azra di 

mobil atau pesawat Azra dapat menulis.
24

 

 Azra sebenarnya  tak pernah membayangkan apalagi mencita-citakan menjadi 

salah satu intelektual Islam yang disegani dan dianggap mewakili mainstrim 

Islam di Indonesia. 

 

B. Penyajian Data 

Menurut Azyumardi Azra pendidikan Islam adalah  suatu proses 

pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan kepada 

Nabi Muhammad SAW., agar dapat mencapai derajat yang tinggi supaya ia 

mampu menunaikan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, dan berhasil 

mewujudkan kebahagiaan di Dunia dan Akhirat dari penjabaran pendidikan yang 

dipaparkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sejalan dengan tujuan 

pendidikan Agama Islam menurut Azyumardi Azra, bahkan pendidikan Agama 

Islam menurut Azyumardi Azra lebih jelas, bahwa ia adalah salah satu tokoh 

pendidikan yang mlihat keberhasilan pendidikan itu dari perubahan yang terjadi 

atas diri seorang peserta didik maupun lingkungan. 

Azyumardi Azra merumuskan, bahwa pendidikan secara umum adalah 

proses pemindahan nilai-nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya 

dengan kata lain bahwa pendidikan ini adalah salah satu cara  mempersiapkan 

generasi pemimpin bangsa yang intelektual dan sebagai media untuk melanjutkan 
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estapet-estapet perjuangan serta budaya bangsa. Ditegaskan lagi bahwa 

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi 

mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara 

efektif dan efisien. 

Sebagaimana disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pemindahan 

nilai-nilai, maka, dalam pendidikan Islam ia menegaskan bahwa yang dimaksud 

pemindahan adalah nilai-nilainya, yaitu nilai-nilai yang berasal dari sumber-

sumber Islam .Nilai-nilai itulah yang diusahakan oleh pendidikan Islam untuk 

dipindahkan  dari satu generasi kepada generasi selanjutnya, sehingga terjadi 

kesinambungan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. 

Kata pemikiran merupakan kata benda yang berarti hasil pemikiran; ide. 

Beberapa pemikiran atau ide Azyumardi Azra tentang pendidikan Islam telah banyak 

dimuat dalam beberapa tulisan dan dalam bentuk buku. Diantara pemikiran atau ide 

pendidikan Islam Azyumardi Azra sebagai berikut: 

1. Pengertian Pendidikan 

Proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan sasaran 

pembangunan nasional saat ini, merupakan tanggung jawab masyarakat dan bangsa 

Indonesia. Namun sukar untuk dibantah bahwa pendidikan merupakan hal yang 

utama kedudukannya dan sangat urgen dalam proses peningkatan sumber daya 

manusia. Hal ini relevan dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyatakan 



 

 

bahwa fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Menurut Azyumardi Azra pendidikan Islam adalah  suatu proses pembentukan 

individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

SAW., agar dapat mencapai derajat yang tinggi supaya ia mampu menunaikan 

fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, dan berhasil mewujudkan kebahagiaan di 

Dunia dan Akhirat dari penjabaran pendidikan yang dipaparkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional sejalan dengan tujuan pendidikan Agama Islam menurut 

Azyumardi Azra, bahkan pendidikan Agama Islam menurut Azyumardi Azra lebih 

jelas, bahwa ia adalah salah satu tokoh pendidikan yang mlihat keberhasilan 

pendidikan itu dari perubahan yang terjadi atas diri seorang peserta didik maupun 

lingkungan. 

Azyumardi Azra merumuskan, bahwa pendidikan secara umum adalah proses 

pemindahan nilai-nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya dengan kata 

lain bahwa pendidikan ini adalah salah satu cara  mempersiapkan generasi pemimpin 

bangsa yang intelektual dan sebagai media untuk melanjutkan perjuangan serta 

budaya bangsa. Ditegaskan lagi bahwa Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu 

bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk 

memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. 

Sebagaimana disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pemindahan nilai-

nilai, maka, dalam pendidikan Islam ia menegaskan bahwa yang dimaksud 



 

 

pemindahan adalah nilai-nilainya, yaitu nilai-nilai yang berasal dari sumber-sumber 

Islam .Nilai-nilai itulah yang diusahakan oleh pendidikan Islam untuk dipindahkan  

dari satu generasi kepada generasi selanjutnya, sehingga terjadi kesinambungan 

ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. 

Menutur Azra islam adalah ajaran yang menyeluruh dan terpadu. Islam 

mengatur aspek kehidupan manusia baik dalam unsur-unsur keduniaan maupun yang 

menyangkut keakhiratan. Pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran 

Islam secara keseluruhan. Pendidikan merupakan bagian terpadu dari aspek-aspek 

ajaran Islam, karena itu dasar pendidikan Islam inheren dengan ajaran-ajaran Islam, 

epistemologi yang do jadikan rujukan Azyumardi Azra dalam merekontruksi 

paradigma pendidikan Islam adalah (1) Al-quran (2) Sunnah Nabi, (3) Ijtihad sahabat, 

(4) Kemaslahatan Masyarakat, (5)  Nilai- nilai adat istiadat dan kebiasaan sosial, dan 

(6) hasil pemikiran pemikir Islam. 

Azra juga mempunyai pemikiran yang berbeda antara konsep pendidikan dan 

konsep pengajaran. Yang mana pendidikan menurut azra bukan hanya prsoses 

transfer ilmu, namun juga penanaman nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam 

suatu materi pelajaran sehingga dapat dilihat keberhasilan prmbelajaran dengan 

mengukur aplikasi dari penanaman nilai karakter ini dan berbeda dengan konsep 

pengajaran yang ia fahami sebagai alat transfer ilmu pengetahuan dari seorang 

pendidik ke peserta didik saja, sehingga tidak ada penanaman serta bimbingan 

seorang pendidik untuk melihat kualitas keperibadian seorang peserta didik.  



 

 

Azra mengeritik sistem pendidikan di barat, yang menurutnya tidak lain 

daripada sekedar pengajaran, tidak lebih dari suatu proses transfer ilmu dan keahlian. 

hal ini di karenakan sistem pendidikan di barat tidak mengukur dari tingkah laku atau 

implementasi nilai-nilai karakter sebagai nilai yang paling penting dari tujuan akhir 

pendidikan, sehingga pendidikan hanya menjadi suatu komoditas belaka dan sebagai 

ajang untuk saling unjuk keahlian dan berdampak kepada berbagai implikasinya 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari konsep ini Azra mengingatkan kembali 

kepada seluruh umat islam untuk meraih kembali masa keemasan Islam, yang mana 

pendidikan tidak hanya dijadikan sebagai suatu proses transfer ilmu atau berubahnya 

kondisi seseorang dari tidak tahu menjadi tahu saja, namun pendidikan ini juga harus 

mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap nilai-nilai kepribadian dari seorang 

peserta didik. Di situ lah keseimbangan pendidikan dan pengajaran akan terjadi, 

sehingga pengetahuan yang di dapat bukan hanya untuk di kembangkan agar 

mendapatkan gelar sebagai ahli maupun spesialis dari suatu golongan disiplin 

keilmuan, namun juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab yang akan berdampak pada 

karakteristik pendidikan Islam. 

Menurut Azra pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam 

secara keseluruhan pemikiran seperti ini ia ambil dari tujuan pembentukan manusia 

dan menurutnya tujuan hidup manusia yaitu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia 

yaitu menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah untuk kebahagiaan dunia dan di 



 

 

akhira. Sehingga wajar apabila ia menggabungkan sumber-sumber ajaran Islam sama 

seperti pendidikan Islam. 

Dengan demikian untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, haruslah 

desertai dengan perencanaan yang matang. Begitu halnya dengan pendidikan Islam. 

Agar tujuan pendidikan Islam tercapai secara optimal maka perlulah perencanaan 

yang jauh di siapkan sebelum pendidikan itu di hamparkan kehadapan peserta didik. 

Untuk mencapai tujuan yang di maksud, menurutnya perencanaan kurikulum 

pendidikan haruslah nilai pokok dan permanen, yakni persatuan masyarakat 

Internasional berdasarkan kepentingan teknologi dan kebudayaan bersama atas nilai-

nilai bersama. 

 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Istilah “tujuan” atau “sasaran” atau “maksud” , dalam bahasa Arab dinyatakan 

dengan ghardu atau hadafu atau maqsud.
25

 Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah 

“tujuan” dinyatakan dengan goal, direction, destination atau aim.
26

 Secara istilah, 

tujuan adalah arah atau haluan yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas. 

Tujuan pendidikan Islam, menurut Azyumardi Azra ialah terbentuknya  

kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam. Tetapi, seperti 

pendidikan umum lainnya, tentunya pendidikan Islam tidak terlepas dari tuuan-tujuan 
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yang lebih bersifat operasional sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses 

pendidikan Islam mencapai tujuan lebih jauh. Tujuan pendidikan Islam yang 

dimaksud adalah tujuan pertama-tama yang hendak dicapai dalam proses   pendidikan 

itu. Tujuan itu merupakan “tujuan antara” dalam mencapai “tujuan akhir” yang lebih 

jauh. Tujuan antara itu, menyangkut perubahan yang diingkan dalam proses 

pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi anak didik, masyarakat maupun 

lingkungan tempat hidupnya.
27

 Tujuan yang dimaksud, yakni tujuan individual, 

tujuan sosial, dan tujuan profesional.
28

 Sedangkan Ahmad D. Marimba menyebutnya 

dengan tujuan sementara dan tujuan akhir.
29

 

Adapun tujuan akhir pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup seorang 

muslim. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan manusia yang menginginkan 

menjadi manusia yang baik.
30

 Tujuan hidup muslim sebagaimana firman Allah dalam 

QS al-Dhariyat/51: 56. 

                 

“Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku.” 
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Kemudian dijelaskan juga firman Allah dalam QS Ali -Imran/3: 102. 

                          

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-

benarnya takwa kepada-Nya.” 

Tujuan hidup muslim sebagaimana dijelaskan ayat-ayat al-Qur‟an di atas, 

yakni untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa dan 

mengabdi kepada-Nya. Sebagai hamba Allah yang bertakwa, maka segala sesuatu 

yang diperoleh dalam proses pendidikan Islam itu tidak lain termasuk dalam bagian 

perwujudan pengabdian kepada Allah swt.
31

 Tujuan hidup ini, juga menjadi tujuan 

akhir pendidikan Islam. 

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyatakan bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
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Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
32

 

Dari kutipan ini, jelaslah bahwa Undang-undang menjamin terwujudnya 

peserta didik yang beriman dan bertakwa sebagaimana dituntut dalam rumusan tujuan 

pendidikan. 

Muljono Damopolii menyatakan, bahwa perbedaan pendidikan pada umum-

nya dengan pendidikan Islam dapat diidentifikasi melalui tujuan yang   ingin dicapai. 

Jika tujuan pendidikan Nasional hanya mementingkan pembentukan pribadi untuk 

kebahagiaan dunia, pendidikan Islam lebih dari itu, untuk menggapai kebahagiaan 

akhirat. Menurut Muljono, hal ini menjadi logis karena pendidikan Islam itu dalam 

implementasinya bersumber atau didasarkan pada al-Qur‟an dan Hadis yang bukan 

hanya memberi tuntutan untuk kebahagian  dunia, tetapi juga akhirat.
33

 

Berangkat dari tujuan-tujuan pendidikan Islam yang disebutkan diatas, jelas 

menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam ialah hasil yang ingin dicapai  dari 

proses pendidikan yang berlandaskan Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus 

jelas konsepnya sehingga mampu diukur indikator keberhasilannya. 

Menurut Akhdiyat ada beberapa indicator tercapainya tujuan pendidikan 

Islam, dapat dibagi menjadi tiga tujuan dasar yaitu: 
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1. Tercapainya peserta didik yang cerdas. Ciri-cirinya adalah memiliki tingkat 

kecerdasan intelektualitas yang tinggi. 

2. Tercapainya peserta didik yang memiliki kesabaran atau kesalehan emosional, 

sehingga tercermin dalam kedewasaan menghadapi masalah di kehidupannya. 

3. Tercapainya peserta didik yang memiliki kesalehan spiritual, yaitu 

menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.
34

 

Dalam kehidupan sehari-hari, indikator tercapainya tujuan pendidikan Islam 

adalah bergaul dengan sesame manusia dengan baik dan benar, serta mengamalkan 

amar ma‟ruf nahi munkar kepada sesame manusia. Selain itu, juga memiliki 

kemampuan dan kemauan yang kuat untuk menjalani kehidupan berbekal ilmu-ilmu 

keislaman yang diridhai Allah dan Rasul-Nya . 

Selanjutnya, Azyumardi Azra mengerucutkan tujuan pendidikan menjadi dua 

bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut Azra, tujuan Pendidikan 

Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk  menciptakan 

pribadi-priba di hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya, dan dapat mencapai 

kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dalam konteks social-

masyarakat, bangsa dan negara, maka pribadi yang bertakwa ini menjadi rahmatan 

lil„alamin, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam 

inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan umum/akhir pendidikan Islam.
35
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Adapun tujuan khusus, menurut Azra lebih praxis.
36

 sifatnya, sehingga konsep 

pendidikan Islam jadinya tidak sekedar idealis ajaran-ajaran Islam dalam  bidang 

pendidikan. Sehingga dapat dirumuskan harapan-harapan yang ingin dicapai dalam 

tahap-tahap penguasaan kognitif, afektif, dan psikomotorik, sekaligus dapat pula 

dinilai hasil-hasil yang telah dicapai. Dari tahapan-tahapan inilah kemudian dapat 

dicapai tujuan-tujuan yang lebih terperinci. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tujuan pendidikan secara esenial 

adalah terwujudnya peserta didik yang memahami ilmu-ilmu keislaman dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terwujudnya  insan 

kamil, yakni manusia yang kembali kepada fitrahnya dan kepada tujuan 

kehidupannya sebagaimana ia berikrar sebagai manusia yang datang dari Allah dan  

kembali kepada Allah. 

3. Dasar – dasar Pendidikan Islam  

Dasar Utama Pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam tertumpu dalam Al-

Qur`an dan sunnah Nabi. Di atas dua pilar inilah dibangun konsep dasar pendidikan 

Islam. Titik tolaknya dimulai dari konsep manusia menurut Islam. Menurut Haidar 

Putra daulay dasar pendidikan Islam adalah suatu konsep yang menggambarkan ciri 

suatu bentuk baik dalam hal yang nampak ataupun yang tidak terlihat. Manusia 

sebagai makhluk yang sempurna yang berperan sebagai subjek dan objek dalam 
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kehidupan ini harus bijak dan mampu memahami konsep dasar pendidikan Islam. 

Untuk dapat memahaminya, maka diperlukan sebuah metode pembelajaran yang 

efektif dan efesien serta adanya sarana dan fasilitas yang sesuai.
37

 

Dasar dari pendidikan Islam adalah tauhid. Dalam struktur ajaran Islam, 

tauhid merupakan ajaran yang sangat penting dan mendasari segala aspek kehidupan 

penganutnya, tak terkecuali aspek pendidikan. Pendidikan islam merupakan 

pengembangan pikiran, penataan prilaku, pengaturan emosional, hubungan peranann 

manusia dengan dunia, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia, 

sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan upaya 

perwujudannya. Dalam kaitan ini para pakar berpendapat bahwa dasar pendidikan 

Islam adalah tauhid, yakni kesatuan kehidupan, ilmu, iman, agama dan kepribadian 

manusia, serta kesatuan individu dan masyarakat. Al-Qur‟an dan Sunnah juga dapat 

diartikan sebagai dasar di samping juga sebagai sumber dari pendidikan. 

 

4. Kosep Pendidikan Islam 

Konsep berasal dari bahasa Inggris “concept” yang berarti “ide yang 

mendasari sekelas sesuatu objek”,dan “gagasan atau ide umum”. Kata tersebut juga 

berarti gambaran yang bersifat umum atau abstrak dari sesuatu. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, konsep diartikan dengan (1) rancangan atau 

buram surat tersebut. (2) Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit 
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(3) gambaran mental dari objek, proses ataupun yang ada diluar bahasa yang 

digunakan untuk memahami hal- hal lain. 

Azra juga mempunyai pemikiran yang berbeda antara konsep pendidikan dan 

konsep pengajaran. Yang mana pendidikan menurut azra bukan hanya prsoses 

transfer ilmu, namun juga penanaman nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam 

suatu materi pelajaran sehingga dapat dilihat keberhasilan prmbelajaran dengan 

mengukur aplikasi dari penanaman nilai karakter ini dan berbeda dengan konsep 

pengajaran yang ia fahami sebagai alat transfer ilmu pengetahuan dari seorang 

pendidik ke peserta didik saja, sehingga tidak ada penanaman serta bimbingan 

seorang pendidik untuk melihat kualitas keperibadian seorang peserta didik.  

Azra mengeritik sistem pendidikan di barat, yang menurutnya tidak lain 

daripada sekedar pengajaran, tidak lebih dari suatu proses transfer ilmu dan keahlian. 

hal ini di karenakan sistem pendidikan di barat tidak mengukur dari tingkah laku atau 

implementasi nilai-nilai karakter sebagai nilai yang paling penting dari tujuan akhir 

pendidikan, sehingga pendidikan hanya menjadi suatu komoditas belaka dan sebagai 

ajang untuk saling unjuk keahlian dan berdampak kepada berbagai implikasinya 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari konsep ini Azra mengingatkan kembali 

kepada seluruh umat islam untuk meraih kembali masa keemasan Islam, yang mana 

pendidikan tidak hanya dijadikan sebagai suatu proses transfer ilmu atau berubahnya 

kondisi seseorang dari tidak tahu menjadi tahu saja, namun pendidikan ini juga harus 

mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap nilai-nilai kepribadian dari seorang 

peserta didik. Di situ lah keseimbangan pendidikan dan pengajaran akan terjadi, 



 

 

sehingga pengetahuan yang di dapat bukan hanya untuk di kembangkan agar 

mendapatkan gelar sebagai ahli maupun spesialis dari suatu golongan disiplin 

keilmuan, namun juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab yang akan berdampak pada 

karakteristik pendidikan Islam. 

5.  Kurikulum Pendidikan Islam 

Istilah kurikulum pada awal mulanya digunakan dalam dunia olahraga  pada 

zaman Yunani Kuno. Curriculum berasal dari kata currir, artinya pelari; dan curere, 

artinya tempat berpacu. Curriculum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari.
38

 

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga 

pendidikan.
39

 Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan 

sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada  semua jenis dan 

tingkat pendidikan.
40

 

Kemudian lebih detail Azyumardi Azra menyatakan, bahwa kurikulum 

merupakan pencapaian tujuan-tujuan yang lebih terperinci lengkap dengan materi, 

metode, dan sistem evaluasi melalui tahap-tahap penguasaan peserta  didik terhadap 

berbagai aspek; kognitif, afektif, dan psikomotorik.
41

 Pengertian ini sejalan dengan 

pendapat Crow dan Crow yang dikutip oleh Abuddin Nata, bahwa kurikulum adalah 
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rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara 

sistematik yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program 

pendidikan tertentu.
42

 Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang  harus ditempuh peserta didik 

untuk memperoleh gelar atau ijazah. 

Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum 

berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang digunakan oleh pendidik untuk 

membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu 

mengacu pada konseptualisasi manusia paripurna (insan kamil). 

Perencanaan pendidikan bagi peserta didik muslim baik di Negara mayoritas 

Islam maupun minoritas memerlukan perombakan radikal dalam bidang kurikulum 

menyangkut struktur dan mata pelajaran. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan 

Islam harus berlandaskan dua nilai pokok dan permanen, yakni; persatuan funda 

mental masyarakat Islam tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan persatuan masyarakat 

internasional berdasarkan kepentingan teknologi dan kebudayaan bersama atas nilai-

nilai kemanusiaan.
43

 Dengan kata  lain, setiap materi yang diberikan kepada peserta 

didik harus memenuhi dua tantangan pokok: pertama, penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; kedua, penanaman pemahaman pengalaman ajaran agama. 
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Dengan demikian, untuk membahas kurikulum pendidikan Islam diarahkan 

pada: 

a.    Orientasi pada perkembangan peserta didik; 

b.    Orientasi pada lingkungan sosial; 

c.    Orientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
44

 

Dalam hal ini, pengembangan kurikulum harus memberikan arah dan 

pedoman untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya. Selain itu, orientasi kurikulum diarahkan juga untuk 

member kontribusi pada perkembangan sosial, sehingga output-nya mampu 

menjawab dan mengejawantahkan masalah-masalah yang dihadapi masyrakat. 

Demikian juga, pendiidikan Islam harus berorientasi terhadap ilmu pengetahuan yang 

memuat sejumlah mata pelajaran dari berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi. 

Azra menegaskan, bahwa kurikulum pendidikan Islam jelas selain mesti 

berorientasi kepada pembinaan dan pengembangan nilai agama dalam diri peserta 

didik, kini harus pula memberikan penekanan khusus pada penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan cara ini, pendidikan Islam bisa fungsional 

dalam menyiapkan dan membina SDM seutuhnya, yang menguasai iptek dan 

berkeimanan dalam mengamalkan agama. Hanya dengan cara ini pula, secara 
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sistematis dan programatis dapat melakukan pengentasan kemiskinan secara bertahap 

namun pasti.
45

 

Oleh karena itu, sudah saatnya untuk lebih serius dalam menangani sistem 

pendidikan Islam. Dengan berusaha mencapai tujuan pendidikan Islam yang 

berdasarkan kurikulum pendidikan Islam, yang secara ideal berfungsi membina dan 

menyiapkan peserta didik yang berilmu, berteknologi, berketerampilan tinggi, dan 

sekaligus beriman dan beramal saleh. 

C. Pemikiran Pendidikan Islam Azyumardi Azra 

1.   Demokratisasi Pendidikan Islam 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata “demos” berarti rakyat dan 

“crato” berarti pemerintah. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat. 

Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka demokrasi pendidikan merupakan suatu 

pandangan yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban dan perlakuan oleh tenaga 

kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan.
46

 

Menurut Azyumardi Azra, demokratisasi adalah proses menuju demokrasi. 

Sedangkan demokratisasi pendidikan menurut Azra, proses menuju demokrasi 

dibidang pendidikan. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan adalah proses 

menuju demokrasi pendidikan Islam. 
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Menurut Azra, demokratisasi pendidikan Islam bertujuan akhir pembentukan 

masyarakat Indonesia yang demokrasi, bersih, bermoral, dan berakhlak serta 

berpegang teguh pada nilai keadaban. Selain itu, Azra juga mengemukakan beberapa 

ciri demokratisasi pendidikan Islam, yaitu: 

a. Adanya kurikulum yang dinamis dan memberikan ruang bagi terwujudnya 

kreatifitas peserta didik, mempunyai semangat untuk melakukan 

perubahan sosial. 

b. Perubahan paradigma pendidikan Islam, merubah paradigma dari otoriter 

ke demokratis, tertutup keketerbukaan, doktiner ke partisipatoris. 

c. Adanya sinkronisasi antara lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan 

lingkungan masyarakat.
47

 

 

2.   Modernisasi Pendidikan Islam 

Azyumardi Azra menyebutkan, bahwa pemikiran dan program modernisasi 

pendidikan Islam memiliki akar-akarnya dalam pemikiran dan program modernisasi 

pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Baginya, modernisasi pemikiran 

dan kelembagaan merupakan prasyarat  kebangkitan kaum muslimin di masa modern. 

Karena itu, pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan haruslah 

dimodernisasi dan diperbaharui sesuai dengan kerangka modernitas.
48

 Azra 

menekankan perlunya dilakukan modernisasi pada segenap aspek kehidupan 
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masyarakat muslim, terlebih terkait dengan konsep pemikiran yang merupakan 

landasan bagi segenap aktivitas dan ide-ide. Kerangka berpikir selayaknya 

mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Diperlukan 

pemikiran yang terbuka dengan wawasan yang luas dan adaptif agar mampu 

menyeleksi trend dan perkembangan gaya hidup.  Dengan pemikiran serta wawasan 

yang terbuka juga mampu menyaring perkembangan dan kemajuan teknologi yang 

relevan sebagai bentuk pelayanan terhadap publik. 

Hubungan antara modernisasi dan pendidikan menurut Azra, pada satu segi 

pendidikan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi yang merupakan prasyarat 

dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai 

tujuan-tujuan modernisasi. Tetapi pada segi lain, pendidikan sering dianggap sebagai 

objek modernisasi. Dalam hal ini, pendidikan negara-negara yang tengah 

menjalankan program modernisasi pada umumnya dipandang masih terbelakang 

dalam berbagai hal, dan karena itu, sulit diharapkan bias memenuhi dan mendukung 

program modernisasi. Karena itu, pendidikan harus diperbarui atau dimodernisasi, 

sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulnya.
49

 

Secara garis besar melihat dari input-uotput dunia pendidikan Islam yang 

kemudian perlu disentuh dengan "modernisasi" secara umum Azyumardi Azra 

menggambarkan: 

 

                                                             
49 

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Milenium III,(Jakarta: Kencana 2012), h. 31-32.  



 

 

1) Input dari masyarakat kedalam sistem pendidikan. 

a. Ideologis-normatif: Orientasi-orientasi ideologis tertentu yang diekspresikan 

dalam norma-norma nasional (Pancasila, misalnya) menuntut system pendidikan 

untuk memperluas dan memperkuat wawasan nasional peserta didik. 

b. Mobilisasi politik: Kebutuhan bagi modernisasi dan pembangunan menuntut 

sistem pendidikan untuk mendidik, mempersiapkan dan menghasilkan 

kepemimpinan modernitas dan inovator yang dapat memelihara dan bahkan 

meningkatkan momentum pembangunan. 

c. Mobilisasi ekonomi: Kebutuhan akan tenaga kerja yang handal menuntut   

sistem pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi SDM yang  

unggul dan mampu mengisi berbagai lapangan kerja yang tercipta dalam   proses 

pembangunan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak sekedar 

menjadi lembaga transfer dan transmissi ilmu-ilmu Islam, tetapi sekaligus juga 

harus dapat memberikan keterampilan (skill) dan keahlian (abilities). 

d. Mobilisasi sosial: Peningkatan harapan bagi mobilitas social dalam 

modernisai menuntut pendidikan untuk memberikan akses dan venue ke arah 

tersebut. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan sekedar untuk memenuhi  

kewajiban menuntut ilmu belaka, tetapi harus juga memberikan modal sehingga  

kemungkinan akses bagi peningkatan sosial. 



 

 

e. Mobilisasi kultur: Modernisasi yang menimbulkan perubahan-perubahan    

kultur menurut system pendidikan untuk mampu memelihara stabilitas dan  

mengembangkan warisan cultural yang kondusif bagi pembangunan. 

2) Output bagi masyarakat  

a. Perubahan sistem nilai: dengan memperluas peta kognitif peserta didik, maka 

pendidikan menanamkan nilai-nilai yang merupakan alternatif bagi sistem nilai 

tradisional. 

b. Output politik: Kepemimpinan modernitas dan innovator yang secara 

langsung dihasilkan system pendidikan dapat diukur dengan perkembangan 

kuantitas dan kekuatan birokrasi sipil-militer, intelektual dan kader-kader 

administrasi politik lainnya, yang direkrut dari lembaga-lembaga pendidikan,  

terutama pada tingkat menengah dan tinggi. 

c. Output ekonomi: dapat diukur dari tingkat ketersediaan SDM atau tenaga 

kerja yang terlatih dan siap pakai, baik white collar maupun blue collar. 

d. Output sosial: Dapat dilihat dari tingkat integrasi sosial dan mobilitas peserta 

didik ke dalam masyarakat secara keseluruhan. 



 

 

e. Output kultural: Tercermin dari upaya-upaya pengembangan kebudayaan 

ilmiah, rasional dan inovatif, peningkatan peran integratif agama dan 

pengembangan bahasa pendidikan.
50

 

Dengan kerangka modernisasi di atas, pendidikan Islam diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dunia modern. Dengan bermodalkan lahirnya lembaga 

pendidikan Islam yang beronrientasi pada modernisme, melahirkan SDM yang  

profesional, dan mampu memberikan akses kearah mobiltas social  

D. Pembaruan Pendidikan Islam Azyumardi Azra 

Pendidikan Islam jelas mempunyai peranan penting dalam peningkatan SDM. 

Dalam kerangka fungsi idealnya untuk peningkatan kualitas SDM, sistem pendidikan 

Islam haruslah senantiasa mengorientasikan diri untuk menjawab kebutuhan dan 

tantangan dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari perubahan. Namun, 

pendidikan Islam hingga saat ini kelihatan masih terlambat merumuskan diri 

merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyrakat sekarang dan 

masa akan dating. Sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi kemasa 

silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau  kurang bersifat future-orinted.
51

 

Oleh karena itu, perlu adanya usaha pembaruan dan pengembangan dalam sistem 

pendidikan Islam. 
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Kata pembaruan dalam Kamus Bahasa Indonesia, berarti proses, cara,  

perbuatan membarui.
52

 Adapun menurut Muljono Damopolii, pembaruan 

mengandung prinsip dinamika yang selalu ada dalam gerak langkah kehidupan  

manusia yang menuntut adanya perubahan secara terus menerus (kontinuitas).
53

 

Sedangkan menurut Azyumardi Azra, upaya untuk menata kembali struktur-struktur 

sosial, politik, pendidikan dan keilmuan yang mapan dan ketinggalan zaman (out 

dated), termasuk struktur pendidikan Islam, adalah bentuk pembaruan dalam 

pemikiran dan kelembagaan Islam.
54

 

Menurut Azra, dalam pendidikan Islam perlu dikembangkan strategi 

pendekatan ganda dengan tujuan memadukan pendekatan-pendekatan situasional  

jangka pendek dengan pendekatan konseptual jangka panjang. Sebab, Pendidikan  

Islam adalah suatu usaha mempersiapkan muslim agar dapat mengahadapi dan  

menjawab tuntutan kehidupan dan perkembangan zaman secara manusiawi. Kerena 

itu, hubungan usaha pendidikan Islam dengan kehidupan dan tantangan itu haruslah 

merupakan hubungan yang prinsipal dan bukan hubungan incidental dan tidak 

menyeluruh. Karena itu, diperlukan pendekatan dan inovasi yang objektif dan kreatif 

agar dengan demikian tercipta usaha-usaha pendidikan berdasarkan kepentingan 

peserta didik, masyarakat Islam dan umat manusia secara keseluruhan.
55
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Searah dengan pendapat Azra dan Ramayulis mengemukakan, bahwa pada 

saat ini dituntut kemampuan proyektif dan inovatif dari semua personil Pendidikan 

Islam dalam menagkap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di  masa depan 

berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi di dalam masyarakat pada masa 

sekarang.
56

 Oleh karena itu, pendidikan Islam harus direformasi, direstrukturisasi, dan 

diinovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan dapat 

memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat era pasar bebas.
57

 

Lebih lanjut Ramayulis memaparkan lima hal yang harus diperhatikan untuk 

menghadapi pasar bebas, yaitu: 

a. Lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan daya saing dengan 

sungguh-sungguh dan terencana, sehingga layak bersaing dalam pergaulan 

internasional. 

b. Lembaga pendidikan Islam membuka program studi yang bervariasi. 

c. Lembaga pendidikan Islam harus memperkuat fungsi-fungsi kritis  dan 

berorientasi kemasa depan (future oriented). 

d. Lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan akuntabilitas. 

e. Lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan evaluasi secara terus 

menerus dan berkelanjutan agar jaminan kualitas dapat dipertanggung 

jawabkan.
58
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Hasil penalaran Azra, bahwa usaha pembaruan dan pengembangan sistem 

pendidikan Islam selama ini belum maksimal atau tidak komprehensif dan 

menyeluruh. Karena, sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara 

profesional. Kebanyakan lembaga pendidikan Islam masih dikelola dengan  semangat 

“keikhlasan”, sehingga tidak terjadi esensial dalam pendidikan Islam. Tetapi 

menurutnya, tanpa harus mengorbankan semangat keikhlasan dan jiwa pengabdian, 

sudah waktunya sistem dan lembaga pendidikan Islam dikelola secara profesional, 

bukan hanya dalam soal penggajian, pemberian honor, tunangan atau pengelolaan 

administrasi dan keuangan. Profesionalisme mutlak pula diwujudkan dalam 

perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan itu 

sendiri.
59

 

Demikian juga menurut Harun Nasution, tidaklah mesti pembaruan itu baru 

akan terjadi kalau agama sudah ditinggalkan. Pembaruan dapat dilaksanakan dengan 

tidak meninggalkan agama. Yang perlu ditinggalkan dalam pembaruan adalah tradisi 

yang bertentangan dengan perkembangan zaman. Islam tidak menghalangi 

pembaruan selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang dibawa wahyu.
60

 

Jadi, pembaruan pendidikan Islam mesti dilakukan tidak hanya sekedar 

survive di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga 

berharap mampu tampil didepan. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan Islam 
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dimulai dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam. Tegasnya adalah pembaruan 

pendidikan Islam yang didasarkan pada prinsip modern.  

 

E. Analisis Data  

1. Pemikiran Pendidikan Islam 

 

Masyarakat senantiasa berubah dan berkembang. Perubahan dan 

perkembangan itu selain disebabkan disamping dinamika masyarakat itu sendiri juga 

disebabkan oleh penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

a. Pengertian Pendidikan 

Pada masa sekarang, masa dimana globalisasai tidak bisa dihindari, akan 

tetapi adanya perkembangan zaman itulah yang harus diterima dengan cara memfilter 

apa yang seharusnya dipilih untuk maslahah bersama. 

Manusia hidup di dunia ini dalam keadaan buta, buta mata karena meski 

terlihat dia membuka mata tapi tidak sama sekali faham apa yang terjadi dengan 

kenyataan hidup, dengan itu kebutaan manusia di latih untuk bisa melihat dan tahu 

dari mana, apa dan bagaimana sebenarnya kenyataan hidup ini, untuk bisa 

mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya manusia membutuhkan banyak 

pengarahan, pendidikan mulai dari lahir sampai dia mati karena pendidikan dalam 

kehidupan itu tidaklah ada batasnya, maka dari itu pendidikan itu penting, untuk 

mengetahui apa tujuan dan akan kemana nanti setelah hidup ini berakhir. 



 

 

Dalam berpendidikan manusia tidaklah langsung bisa menangkap apa itu 

pendidikan yang sebenarnya, tapi masih membutuhkan banyak sistem, teori, dan 

berbagai banyak macam sarana penting lainya dalam menuntaskan makna pendidikan 

dalan kehidupan, dalam berbagai pendidikan yang ada pastilah mempunyai 

kurikulum tersendiri untuk bisa mengetahui rancangan seperti apa pendidikan yang 

akan di ajarkan dalam pendidikan itu, dan untuk mempermudah rancangan itu maka 

di perlukannya sebuah alat atau media agar nantinya tidak hanya tinggal teori dalam 

menjalankan berbagai keinginan dalam dunia pendidikan. 

Belakangan ini banyak ditemukan pendidikan yang bobrok, realita ini 

banyak ditemukan di wilayah kota-kota besar. Memang dalam keilmuan non 

agama bisa dikatakan unggul, akan tetapi nilai spiritual yang ada sangatlah tidak cocok 

bila dikatakan sebagai seorang muslim. 

Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian “memberi makan” kepada 

jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah, juga sering diartikan 

dengan “ menumbuhkan” kemampuan dasar manusia.
61

 

Jadi, Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan 

kemampuan sseseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan 

nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya, dengan 

kata lain pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah 
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menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun 

ukhrawi. 

Muhamad Daud Ali berpendapat bahwa pendidkan adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi manusia lain atau 

memindahkan nilai-nilai yang dimilikinya kepada orang lain dalam masyarakat.
62 

 

Proses pemindahan nilai itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 

adalah,  pertama melalui pengajaran yaitu proses pemindahan nilai berupa (Ilmu) 

pengetahuan dari seorang guru kepada murid-muridnya  dari suatu generasi 

kegenerasi berikutnya.kedua melalui pelatihan yang dilaksanakan dengan jalan 

membiasakan seseorang melakukan pekerjaan tertentu untuk memperoleh 

keterampilan mengerjakan pekerjaan tersebut. ketigamelalui indoktrinnasi yang 

diselenggarakan agar orang meniru atau mengikuti apa saja yang diajarkan orang lain 

tanpa mengijinkan si penerima tersebut mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan. 

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) 

menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam 

hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

setinggi-tingginya. 
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Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan 

datang. 

Menurut Azyumardi Azra pendidikan Islam adalah  suatu proses pembentukan 

individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

SAW., agar dapat mencapai derajat yang tinggi supaya ia mampu menunaikan 

fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, dan berhasil mewujudkan kebahagiaan di 

Dunia dan Akhirat dari penjabaran pendidikan yang dipaparkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional sejalan dengan tujuan pendidikan Agama Islam menurut 

Azyumardi Azra, bahkan pendidikan Agama Islam menurut Azyumardi Azra lebih 

jelas, bahwa ia adalah salah satu tokoh pendidikan yang mlihat keberhasilan 

pendidikan itu dari perubahan yang terjadi atas diri seorang peserta didik maupun 

lingkungan. 

Azyumardi Azra merumuskan, bahwa pendidikan secara umum adalah proses 

pemindahan nilai-nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya dengan kata 

lain bahwa pendidikan ini adalah salah satu cara  mempersiapkan generasi pemimpin 

bangsa yang intelektual dan sebagai media untuk melanjutkan estapet-estapet 

perjuangan serta budaya bangsa. Ditegaskan lagi bahwa Pendidikan adalah suatu 

proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan 

kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. 
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Sebagaimana disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pemindahan nilai-

nilai, maka, dalam pendidikan Islam ia menegaskan bahwa yang dimaksud 

pemindahan adalah nilai-nilainya, yaitu nilai-nilai yang berasal dari sumber-sumber 

Islam .Nilai-nilai itulah yang diusahakan oleh pendidikan Islam untuk dipindahkan  

dari satu generasi kepada generasi selanjutnya, sehingga terjadi kesinambungan 

ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. 

Sedangkan menurut  Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan secara luas 

sebagaimana dikutip oleh Moh Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, yaitu 

pengembangan pribadi dalam semua aspeknya dengan catatan bahwa yang dimaksud 

pengembangan pribadi mencakup pendidikan oleh diri sendiri, lingkungan dan orang 

lain. Sementara semua aspek mencakup aspek jasmani, akal dan hati. Dengan 

demikian, tugas pendidikan bukan sekedar meningkatkan kecerdasan intelaktual, 

melainkan pula mengembangkan seluruh aspek kepribadian anak didik.
63

 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 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 keagamaaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 
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Dari beberapa pengertian pendidikan menurut ahli tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan adalah Bimbingan atau pertolongan yang diberikan 

oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya 

dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak 

dengan bantuan orang lain. 

b. Tujuan pendidikan Islam 

Sebelum lebih jauh menjelaskan tujuan pendidikan Islam terlebih dahulu apa 

sebenarnya makna dari “tujuan” tersebut. Secara etimologi tujuan adalah “arah, 

maksud atau haluan.”
64 

 Termminologinya tujuan berarti sesuatu diharapkan tercapai 

setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Oleh H.M. Arifin menyebutkan, bahwa  

tujuan proses pendidikan Islam adalah “idealitas (cita-cita) yang mengandung nilai-

nilai Islam yang hendak dicapai dalam proses kependidikan yang berdasarkan ajaran 

Islam secara bertahap. 

Maka secara umum, tujuan pendidikan Islam terbagi menjadi 4: pertama 

tujuan umum adalah tujuan yag akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan baik 

pengajaran atau dengan cara lain. kedua, tujuan sementara adalah tujuan yang akan 

dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalamn tertentu yang direncanakan 

dalam sebuah kurikulum. ketiga, tujuan akhir adalah tujuan yang dikehendaki agar 

peserta didik menjadi manusia-manusia sempurna (insan kamil) setelah ia menghabisi 
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sisa hidupnya. Sementara keempat  tujuan oprasional adalah tujuan praktis yang akan 

dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertenru. 

Tujuan pendidikan Islam, menurut Azyumardi Azra  ialah terbentuknya  

kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam. Tetapi, seperti 

pendidikan umum lainnya, tentunya pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan-

tujuan yang lebih bersifat operasional sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses 

pendidikan Islam mencapai tujuan lebih jauh. Tujuan pendidikan Islam yang 

dimaksud adalah tujuan pertama-tama yang hendak dicapai dalam proses   pendidikan 

itu. Tujuan itu merupakan “tujuan antara” dalam mencapai “tujuan akhir” yang lebih 

jauh. Tujuan antara itu, menyangkut perubahan yang diingkan dalam proses 

pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi anak didik, masyarakat maupun 

lingkungan tempat hidupnya.
65

 Tujuan yang dimaksud, yakni tujuan individual, 

tujuan sosial, dan tujuan profesional.
66

 

Sedangkan menurut Menurut KH. Ahmad Dahlan, pendidikan Islam 

hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti 

luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta 

bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Hal ini berarti bahwa pendidikan 

Islam merupakan upaya pembinaan pribadi muslim sejati yang bertaqwa, baik sebagai 

„abd maupun khalifah fil al-ardh. Maka untuk mencapai tujuan ini, proses pendidikan 
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Islam hendaknya mengakomodasi berbagai ilmu pengetahuan, baik umum maupun 

agama. Untuk mempertajam daya intelektualitas dan memperkokoh spiritualitas 

peserta didik. Upaya tersebut menurut Ahmad Dahlan akan terealisasi manakala 

proses pendidikan bersifat integral. Proses pendidikan yang demikian pada gilirannya 

akan mampu menghasilkan alumni “intelektual-ulama” yang lebih berkualitas.
67  

 

Muljono Damopolii menyatakan, bahwa perbedaan tujuan pendidikan pada 

umum-nya dengan pendidikan Islam dapat diidentifikasi melalui tujuan yang ingin 

dicapai. Jika tujuan pendidikan Nasional hanya mementingkan pembentukan priba di 

untuk kebahagiaan dunia, pendidikan Islam lebih dari itu, untuk menggapai 

kebahagiaan akhirat. Menurut Muljono, hal ini menjadi logis karena pendidikan Islam 

itu dalam implementasinya bersumber atau didasarkan pada al-Qur‟an dan Hadis 

yang bukan hanya memberi tuntutan untuk kebahagian  dunia, tetapi juga akhirat.
68

 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tujuan pendidikan secara esenial 

adalah terwujudnya peserta didik yang memahami ilmu-ilmu keislaman dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terwujudnya  insan 

kamil, yakni manusia yang kembali kepada fitrahnya dan kepada tujuan 

kehidupannya sebagaimana ia berikrar sebagai manusia yang datang dari Allah dan  

kembali kepada Allah. 
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c. Dasar-dasar Pendidikan Islam 

Dasar (Arab: Asas; Inggris: Foudation; Perancis: Fondement; 

Laitn:Fundamentum) secara bahasa berarti alas, fundamen, pokok atau pangkal segala 

sesuatu ( pendapat, ajaran, aturan). Dasar menurut Ramayulis, adalah landasan untuk 

berdirinya sesuatu. Maka fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang 

akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar 

mengandung pengertian sebagai berikut: Pertama,  sumber dan sebab adanya sesuatu. 

Umpamanya, alam rasional adalah dasar alam inderawi. Artinya, alam rasional 

merupakan sumber dan sebab adanya alam inderawi. Kedua, proposisi paling umum 

dan makna paling luas yang dijadikan sumber pengetahuan, ajaran atau hukum. 

Umpamanya, dasar induksi adalah prinsip yang membolehkan pindah dari hal-hal 

yang khusus kepada hal-hal yang umum. Dasar untuk pindah dari ragu kepada yaqin 

adalah kepercayaan kepada Tuhan bahwa Dia tidak mungkin menyesatkan hamba-

hambaNya. 

Dasar ilmu pendidikan Islam tentu saja didasarkan pada falsafah hidup umat 

Islam dan tidak didasarkan kepada falsafah hidup suatu negara, tanpa dibatasi oleh 

ruang dan waktu. Ajaran itu bersumber dari al-Qur`an, sunnah Rasulullah saw, 

(selanjutnya disebut Sunnah), dan ra`yu ( hasil pikir manusia). Tiga sumber ini harus 

digunakan secara hirarkis. Al-Qur`an harus didahulukan. Apabila suatu ajaran atau 

penjelasan tidak ditemukan di dalam al-Qur`an, maka harus dicari di dalam sunnah, 

apabila tidak ditemukan juga dalam sunnah, barulah digunakan ra`yu. Sunnah tidak 



 

 

bertentangan dengan al-Qur`an , dan ra`yu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur`an 

dan sunnah. 

d. Konsep Pendidikan Islam 

Konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun Pendidikan adalah 

mentransformasiakan nilai-nilai dari pengalaman untuk mempertahankan eksistensi 

manusia dalam masyarakat yang berkebudayaan serta zaman yang terus berkembang, 

maka pendidikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan suatu masyarakat yang 

berkebudayaan serta masyarakat yang seutuhnya. Dari sini dapat diketahui bahwa 

pendidikan adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu output yang mengarah 

kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdisiplin 

tinggi. 

Rumusan pendidikan yang di kemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah 

merupakan hasil dari berbagai pengalaman yang dilaluinya sebagai seorang ahli 

filsafat sejarah dan sosiologi yang menghubungkan konsep dan realita. Sebagai 

seorang ahli filsafat sejarah tentu ia menggunakan pendekatan filsafat sejarah, karena 

pendekatan tersebut akan mempengaruhi terhadap system berfikir dan pemikirannya 

dalam pembahasan setiap permasalahan. 

Pendekatan filsafat sejarah yaitu suatu pendekatan sejarah yang mencoba menggali 

konsepsi para filusuf sepanjang sejarah terhadap berbagai  problematika sejarah. Dari 

hasil kajian tersebut akan timbul fenomena baru atau konsepsi baru dari berbagai 

sudut tinjauan atau aliran pemikiran. 



 

 

Azra juga mempunyai pemikiran yang berbeda antara konsep pendidikan dan 

konsep pengajaran. Yang mana pendidikan menurut azra bukan hanya prsoses 

transfer ilmu, namun juga penanaman nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam 

suatu materi pelajaran sehingga dapat dilihat keberhasilan prmbelajaran dengan 

mengukur aplikasi dari penanaman nilai karakter ini dan berbeda dengan konsep 

pengajaran yang ia fahami sebagai alat transfer ilmu pengetahuan dari seorang 

pendidik ke peserta didik saja, sehingga tidak ada penanaman serta bimbingan 

seorang pendidik untuk melihat kualitas keperibadian seorang peserta didik.  

e. Kurikulum Pendidikan Islam 

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada  semua jenis dan tingkat 

pendidikan.
69

  

Kurikulum pendidikan Islam dari segi bahasa bermakna jalan yang terang yang 

dilalui seseorang, baik orang itu guru atau juru latih, atau ayah atau yang lainnya, 

meliputi semua unsur-unsur proses pendidikan dan semua unsur-unsur rencana 

pendidikan yang di ikuti oleh guru, atau pendidik, atau institusi pendidikan dalam 

mengajar dan mendidik murid-muridnya, meliputi tujuan-tujuan pendidikan, perkara-

perkara kajian, kemestian-kemestian pelajaran dan semua kegiatan dan alat-alat yang 

menguatkannya, metode-metode yang digunakan dalam mengajarkan pelajaran dan 
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melatih murid-muriddan membimbingnya, menjaga peraturan di antara mereka dan 

pada pergaulan mereka pada umumnya, dan proses-proses dan alat-alat penilaian.
70

 

Hasan Langgulung menyebutkan kurikulum adalah serangkaian kegiatan 

belajar-mengajar yang direncanakan dan di program secara terperinci bagi peserta 

didik dibawah bimbingan sekolah, baik diluar maupun didalam sekolah demi 

mencapai tujuan yang diinginkan. Hasan Langgulung menganggap perlu adanya 

pembaharuan dan pengembangan kurikulum setiap saat karena pengembangan 

kurikulum merupakan upaya konstruktif untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam 

hal ini, pengembangan kurikulum dmaksudkan sebagai upaya strategi pengembangan 

kebudayaan dan peradaban islam. adapun materi yang dimasukkan dalam 

pengembangan kurikulum mencakup tiga poin, pertama, ilmu yang diwahyukan dari 

al-Qur‟an dan hadith dan bahasa arab. Kedua, ilmu-ilmu yang mengkaji tentang 

manusia. Ketiga, ilmu alam, seperti fisika, biologi astronomi dll, intinya adalah setiap 

kurikulum yang dirancang harus membawa pada tujuan yang sama, yaitu membentuk 

manusia yang beriman dan beramal saleh, sebab setiap pelajaran yang tidak 

membawa kearah tujuan tersebut akan kehilangan wujud kurikulum.
71

 

Azyumardi Azra menyatakan, bahwa kurikulum merupakan pencapaian 

tujuan-tujuan yang lebih terperinci lengkap dengan materi, metode, dan sistem 

evaluasi melalui tahap-tahap penguasaan peserta  didik terhadap berbagai aspek; 
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kognitif, afektif, dan psikomotorik.
72

 Pengertian ini sejalan dengan pendapat Crow 

dan Crow yang dikutip oleh Abuddin Nata, bahwa kurikulum adalah rancangan 

pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematik yang 

diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu.
73 

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan 

sejumlah mata pelajaran yang  harus ditempuh peserta didik untuk memperoleh gelar 

atau ijazah. 

2. Pemikiran Pendidikan Islam Azyumardi Azra 

a. Demokratisasi Pendidikan Islam 

Menurut masykuri Abdullah, demokrasi memiliki tiga unsur utama, yaitu; 

adanya kemauan politik dari Negara, adanya komitmen yang kuat dari masyarakat 

politik, dan adanya civil society yang kuat dan mandiri.
74

 Ketiga unsur itu diproses 

dalam sebuah Negara yang menjamin adanya kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan 

pemilihan umum yang bebas dan bertanggung jawab.
75 

Selain itu, demokrasi juga 

memiliki dua norma baku yang berlaku bagi setiap bentuk  “demokrasi”, public 

accountability (pertanggungjawaban  kepada rakyat) dan contestability (uji 
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kesahihan apakah demokrasi itu bercermin kepada kehendak bersama atau nama 

kepentingan lain).
76

 

  Oleh karena itu, demokrasi dalam arti modern, sebagaimana dikemukakan 

Magnis-Suseno, sering dipahami sebagai sebuah sistem politik yang melembagakan 

control terhadap pemerintah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), serta kewajiban 

pemerintahan untuk memberi pertanggungjawaban (accountability) kepada rakyat 

melalui sistem perwakilan.
77

 Jadi, di dalam demokrasi modern terdapat dua kategori 

prinsip, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pertanggungjawaban melalui 

perwakilan. 

  Demokratisasi adalah proses menuju demokrasi. Dalam konteks ini, 

pendidikan merupakan sarana paling srtategis bagi penciptaan demokratisasi. Dalam 

pandangan Azyumardi Azra, cara paling srtategis “mengalami demokrasi” 

(experiencing democracy) adalah melalui apa yang disebut sebagai democracy 

education. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai sosialisasi, diseminasi, dan 

aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan.
78

 

Selanjutnya Azra menegaskan bahwa, dalam banyak hal, pendidikan 

demokrasi identik dengan “pendidikan kewargaan” (civic education), meskipun 
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pendidikan kewargaan lebih luas cakupannya daripada pendidikan demokrasi. Namun 

yang jelas, keduanya berupaya menumbuhkan civic culture dan civility di lingkungan 

pendidikan, yang pada gilirannya akan menjadi kontribusi penting bagi 

pengembangan demokrasi yang baik dan otentik pada Negara-bangsa Indonesia.
79

 

Sejalan dengan pendapat Azra, „Syafi‟I Maarif mengemukakan bahwa proses 

penciptaan mentalitas dan kultur demokrasi kiranya dapat dilakukan melalui proses 

pendidikan. Dalam kaitan ini, perwujudan sistem pendidikan yang demokrasi 

merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen 

yang terlibat dalam proses pendidikan.
80

 

Demokratisasi pendidikan mengandung arti proses menuju demokrasi dalam 

bidang pendidikan. Demokratisasi pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

“demokrasi pendidikan” dan “pendidikan demokrasi”. Demokrasi pendidikan, 

sebagaimana telah disinggung pada awal tulisan ini, dapat diwujudkan di antaranya 

melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam sebuah 

penyelenggaraan pendidikan nasional. Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, 

menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di tingkat nasional. 

Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan 

menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk 

ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan 
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dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan 

pendidikan. Inilah yang disebut demokrasi pendidikan Kartini Kartono.
81

 

b. Modernisasi Pendidikan Islam 

Modernisasi Islam menurut Fajlur Rahman, berawal dari kondisi di mana 

kaum Muslim telah menutup rapat-rapat pintu ijtihad, sehingga yang terjadi adalah 

stagnasi intelektual yang luar biasa. Tertutupnya pintu ijtihad dianggap telah 

membunuh kreativitas intelektual umat, sehingga Islam menjadi seperangkat doktrin 

yang beku sehingga sulit memberikan jawaban-jawaban atas problem keumatan di 

tengah gelombang modernitas. Kemudian Rahman memunculkan gagasan yang 

disebut dengan gerakan neo-modernisme, yaitu sebuah gerakan pemikiran yang 

berusaha menggabungkan antara pemikiran modernisme dengan tradisionalisme. 

Menurut Rahman, modernisme bukan suatu hal yang harus ditolak, dibenci, dan 

dihindari, akan tetapi modernisme bukan pula alam pemikiran tradisionalisme harus 

dikesampingkan, dibuang jauh-jauh. Dalam situasi tertentu kedua pemikiran ini dapat 

berjalan seiring.
82

 

Metode modernisasi pendidikan yang disarankan Rahman terhadap 

pendidikan di Pakistan dapat diaplikasikan pada pendidikan tinggi Islam di Indonesia, 

dengan cara: pertama, membangkitkan kembali ideologi keharusan belajar dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, kedua, mengintegrasikan ilmu agama dan umum 
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ke dalam pendidikan tinggi Islam di Indonesia untuk kemaslahatan umat, ketiga, 

menyadari pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi, keempat, merubah metode 

mengulang dan menghafal dengan metode memahami dan menganalisis. Pendidikan 

tinggi Islam di Indonesia apabila bersedia mengikuti pemikiran pendidikan Rahman, 

maka secara berangsur-angsur semangat umat Islam di Indonesia terhadap 

pengembangan ilmu akan semakin kuat, dikotomi ilmu di kalangan umat Islam di 

Indonesia akan semakin terkikis, begitu juga dengan dualisme sistem pendidikan akan 

semakin pudar. 

Hubungan antara modernisasi dan pendidikan menurut Azra, pada satu segi 

pendidikan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi yang merupakan prasyarat 

dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai 

tujuan-tujuan modernisasi. Tetapi pada segi lain, pendidikan sering dianggap sebagai 

objek modernisasi. Dalam hal ini, pendidikan negara-negara yang tengah 

menjalankan program modernisasi pada umumnya dipandang masih terbelakang 

dalam berbagai hal, dan karena itu, sulit diharapkan bias memenuhi dan mendukung 

program modernisasi. Karena itu, pendidikan harus diperbarui atau dimodernisasi, 

sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulnya. 
83
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Secara garis besar melihat dari input-uotput dunia pendidikan Islam yang 

kemudian perlu disentuh dengan "modernisasi" secara umum Azyumardi Azra 

menggambarkan: 

1) Input dari masyarakat kedalam sistem pendidikan. 

a) Ideologis-normatif: Orientasi-orientasi ideologis tertentu yang 

diekspresikan dalam norma-norma nasional (Pancasila, misalnya) 

menuntut system pendidikan untuk memperluas dan memperkuat 

wawasan nasional peserta didik. 

b) Mobilisasi politik: Kebutuhan bagi modernisasi dan pembangunan 

menuntut sistem pendidikan untuk mendidik, mempersiapkan dan  

menghasilkan kepemimpinan modernitas dan inovator yang dapat 

memelihara dan bahkan meningkatkan momentum pembangunan. 

c) Mobilisasi ekonomi: Kebutuhan akan tenaga kerja yang handal menuntut   

sistem pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi SDM yang  

unggul dan mampu mengisi berbagai lapangan kerja yang tercipta dalam   

proses pembangunan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam 

tidak sekedar menjadi lembaga transfer dan transmissi ilmu-ilmu Islam, 

tetapi sekaligus juga harus dapat memberikan keterampilan (skill) dan 

keahlian (abilities). 



 

 

d) Mobilisasi sosial: Peningkatan harapan bagi mobilitas social dalam 

modernisai menuntut pendidikan untuk memberikan akses dan venue ke 

arah tersebut. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan sekedar untuk 

memenuhi kewajiban menuntut ilmu belaka, tetapi harus juga memberikan 

modal sehingga  kemungkinan akses bagi peningkatan sosial. 

e) Mobilisasi kultur: Modernisasi yang menimbulkan perubahan-perubahan 

kultur menurut system pendidikan untuk mampu memelihara stabilitas dan 

mengembangkan warisan cultural yang kondusif bagi pembangunan. 

2) Output bagi masyarakat  

a) Perubahan sistem nilai: dengan memperluas peta kognitif peserta didik, 

maka pendidikan menanamkan nilai-nilai yang merupakan alternatif bagi 

sistem nilai tradisional. 

b) Output politik: Kepemimpinan modernitas dan innovator yang secara 

langsung dihasilkan system pendidikan dapat diukur dengan 

perkembangan kuantitas dan kekuatan birokrasi sipil-militer, intelektual 

dan kader-kader administrasi politik lainnya, yang direkrut dari lembaga-

lembaga pendidikan,  terutama pada tingkat menengah dan tinggi. 

c) Output ekonomi: dapat diukur dari tingkat ketersediaan SDM atau tenaga 

kerja yang terlatih dan siap pakai, baik white collar maupun blue collar. 



 

 

d) Output sosial: Dapat dilihat dari tingkat integrasi sosial dan mobilitas 

peserta didik ke dalam masyarakat secara keseluruhan. 

e) Output kultural: Tercermin dari upaya-upaya pengembangan kebudayaan 

ilmiah, rasional dan inovatif, peningkatan peran integratif agama dan 

pengembangan bahasa pendidikan.
84

 

Dengan kerangka modernisasi di atas, pendidikan Islam diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dunia modern. Dengan bermodalkan lahirnya lembaga 

pendidikan Islam yang beronrientasi pada modernisme, melahirkan SDM yang  

profesional, dan mampu memberikan akses kearah mobiltas social 

3. Pembaruan Pendidikan Islam Azyumardi Azra 

Menurut Fazlur Rahman, pembaruan Islam dalam bentuk apapun yang 

berorientasi pada realisasi Islam yang asli dan modern harus bermula dari 

pendidikan.
85

 Dengan demikian, pendidikan Islam harus dijadikan sebagai salah satu 

tema sentral dari agenda rekonstruksi pemikiran ke depan. Sebab, ia merupakan 

“jantung” yang berdenyut memompakan spirit pembaruan ke seluruh bagian tubuh 

bangunan pemikiran Islam, agar mampu tumbuh-berkembang secara dinamis-

progresif. Dengan kata lain, kemajuan umat Islam akan sulit diwujudkan manakala 

tidak ditopang oleh kemajuan pendidikan. 
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Memang harus diakui bahwa, hingga kini pendidikan Islam masih berada 

dalam posisi problematik. Di satu sisi, pendidikan Islam belum sepenuhnya bisa 

keluar dari idealisasi kejayaan pemikiran dan peradaban Islam masa lampau yang 

hegemonik; sementara di sisi lain, pendidikan Islam juga “dipaksa” untuk mau 

menerima tuntutan-tuntutan masa kini, khususnya yang datang dari Barat, dengan 

orientasi yang sangat praktis. Kenyataan tersebut acap kali menimbulkan dualisme 

dan polarisasi sistem pendidikan.
86

 

Adapun menurut Muljono Damopolii, pembaruan mengandung prinsip 

dinamika yang selalu ada dalam gerak langkah kehidupan  manusia yang menuntut 

adanya perubahan secara terus menerus (kontinuitas).
87

 Sedangkan menurut 

Azyumardi Azra, upaya untuk menata kembali struktur-struktur sosial, politik, 

pendidikan dan keilmuan yang mapan dan ketinggalan zaman (out dated), termasuk 

struktur pendidikan Islam, adalah bentuk pembaruan dalam pemikiran dan 

kelembagaan Islam.
88

 

Searah dengan pendapat Azra dan Ramayulis mengemukakan, bahwa pada 

saat ini dituntut kemampuan proyektif dan inovatif dari semua personil pendidikan 

Islam dalam menagkap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di masa depan 

berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi di dalam masyarakat pada masa 
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sekarang.
89

 Oleh karena itu, pendidikan Islam harus direformasi, direstrukturisasi, dan 

diinovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan dapat 

memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat era pasar bebas.
90

 

Lebih lanjut Ramayulis memaparkan lima hal yang harus diperhatikan untuk 

menghadapi pasar bebas, yaitu: 

a. Lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan daya saing dengan sungguh-

sungguh dan terencana, sehingga layak bersaing dalam pergaulan 

internasional. 

b. Lembaga pendidikan Islam membuka program studi yang bervariasi. 

c. Lembaga pendidikan Islam harus memperkuat fungsi-fungsi kritis dan 

berorientasi ke masa depan (future oriented). 

d. Lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan akuntabilitas. 

  Lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan evaluasi secara terus menerus 

dan berkelanjutan agar jaminan kualitas dapat dipertanggungjawabkan.
91

 

Hasil pemikiran Azra, bahwa usaha pembaruan dan pengembangan sistem 

pendidikan Islam selama ini belum maksimal atau tidak komprehensif dan 

menyeluruh. Karena, sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara 

profesional. Kebanyakan lembaga pendidikan Islam masih dikelola dengan  semangat 

“keikhlasan”, sehingga tidak terjadi esensial dalam pendidikan Islam. Tetapi 
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menurutnya, tanpa harus mengorbankan semangat keikhlasan dan jiwa pengabdian, 

sudah waktunya sistem dan lembaga pendidikan Islam dikelola secara profesional, 

bukan hanya dalam soal penggajian, pemberian honor, tunangan atau pengelolaan 

administrasi dan keuangan. Profesionalisme mutlak pula diwujudkan dalam 

perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan itu 

sendiri.
92

 

Demikian juga menurut Harun Nasution, tidaklah mesti pembaruan itu baru 

akan terjadi kalau agama sudah ditinggalkan. Pembaruan dapat dilaksanakan dengan 

tidak meninggalkan agama. Yang perlu ditinggalkan dalam pembaruan adalah tradisi 

yang bertentangan dengan perkembangan zaman. Islam tidak menghalangi 

pembaruan selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang dibawa wahyu. 
93
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BAB 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran 

Azyumardi Azra mengenai pendidikan Islam yakni perhatiannya terhadap 

demokratisasi dan modernisasi pendidikan Islam dengan tujuan agar mampu 

mengangkat martabat lembaga pendidikan islam yang  menghasilkan kualitas tinggi 

dan mutu pendidikan Islam. Pemikiran yang dimaksud adalah tujuan dan kurikulum 

pendidikan Islam. 

Adapun mengenai pemikiran Azyumardi Azra terhadap pendidikan Islam 

dalam hal pembaruan, Azyumardi Azra menitikberatkan pada input dan output 

pendidikan Islam bagi masyarakat. Dengan memadukan nilai-nilai tradisonal dan 

nilai-nilai yang berorientasi kemasa depan. 

 

B.  Implikasi 

Pemikiran dan pembaruan pendidikan Islam Azyumardi Azra patut menjadi 

acuan bagi orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan Islam, terutama kaum 

akademisi pendidikan Islam. Selain itu, diharapkan para generasi   muda mampu 

melakukan pembaruan dalam dunia pendidikan Islam dalam membentukaplikat.  

 

 



 

 

 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah 

memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan 

kekurangan dalam penyajian skripsi, hal itu semata-mata merupakan keterbatasan 

ilmu dan kemampuan yang penulis miliki oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan 

untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya Amiin. 
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