
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI TURKI PADA MASA 

PEMERINTAHAN MUSTAFA KEMAL ATTATURK  

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna 
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd)  

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Oleh : 

FITRI ARISKA TYANA 
NPM : 1311010149 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1439 H / 2017 M 



 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI TURKI PADA MASA 

PEMERINTAHAN MUSTAFA KEMAL ATTATURK  

 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna 
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd)  

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
 

 

Oleh : 

    FITRI ARISKA TYANA 
NPM : 1311010149 

 
 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

Pembimbing I   : Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M. Pd 

Pembimbing II : Dr. H. Jamal Fakhri, M. Ag 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1439 H / 2017 M 



 

ABSTRAK 

 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI TURKI PADA MASA 

PEMERINTAHAN MUSTAFA KEMAL ATTATURK 
 

OLEH 
FITRI ARISKA TYANA 

 
Turki merupakan Negara dengan sistem sekularisme yang sangat kuat.Turki 

merupakan pusat kekuasaan Islam terbesar masa Kekhalifahan Utsmani pada abad ke 
12 sampai abad ke 20 M (1299-1922 M). Turki adalah salah satu bangsa muslim yang 
mempunyai urgensitas peran dalam perkembangan kebudayaan Islam. Dengan 
kerajaan Usmaninya (Ottoman Empire),  pengaruh bangsa  ini  menjangkau wilayah 
yang sangat luas, membentaang sejak Asia Kecil, Asia Tengah, Timur  Tengah, 
Mesir, Afrika Utara, sampai Eropa Timur. Bangsa Turki mempunyai peran yang 
sangat penting dalam perkembangan kebudayaan Islam. Peran yang paling penting 
menonjol terlihat dalam pendidikan, politik maupun kebudayaan. 

Masalah pokok yang diteliti dalam skripsi  adalah tentang kebijakan 
pendidikan Islam di Turki pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Attarturk yang di 
awali dengan latarbelakang pemikiran Mustafa Kemal Attarturk terhadap pendidikan 
Islam di Turki.Adapun fokus masalah dalam penelitian ini, penulis menfokuskan 
Kebijakan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Mustafa Kemal 
Attaturk.Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research 
dengan data sumber yang digunakan merupakan data primer seperti buku-buku 
karangan Syafiq A Mughi,Harun Nasution, Mukti Ali dan data sekunder yaitu buku-
buku yang terkait untuk melengkapi pembahasan skripsi ini. Metode yang digunakan 
untuk mengkaji data dan informasi yang terhimpun dalam skripsi ini adalah metode 
deskriptif kualitatif. Tehnik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi 
dan dokumentasi.Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 
analisis dokumen atau analisis isi. 

Dari hasil penelitian pada skripsi ini ditemukan jawaban bahwa pada dasarnya 
kebijakan pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Attarturk pada pendidikan Islam 
seperti, madrasah atau sekolah Islam pada masa itu ditutup oleh Mustafa Kemal 
Attaturk, pendidikan menempuh sistem Eropa. Sistem pendidikan sangat terpusat, 
kurikulum, buku bacaan dan penempatan guru ditentukan oleh Ankara. Metode 
pendidikan dasar menganut paduan antara sistem Jeman dan Austria, kemudian 
dicampur dengan ide-ide Amerika, sekolah menengah dilaksanakan dengan sistem 
Prancis, dan sekolah teknik dengan sistem Belgia. Semua ini menyulitkan siswa 
ketika lulus dari satu jenjang dan masuk ke jenjang berikutnya. 
 
 
Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan Islam, Mustafa Kemal Attarturk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak jadi kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, 

maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan pengertian judul skripsi  “KEBIJAKAN 

PENDIDIKAN ISLAM DI TURKI PADA MASA PEMERINTAHAN 

MUSTAFA KEMAL ATTATURK”, dengan maksud agar pembahasan selanjutnya 

dapat terarah dan dapat diambil suatu pengertian yang lebih nyata. Adapun istilah-

istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan  

Istilah kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, 

dan cara bertindak.1 Kebijakan dalam pembaruan pendidikan sering kali dituding 

kurang kontekstual sebagai suatu kebijakan yang utuh dan terintegrasi secara 

emperical,evaluative, dan normative, dan memberi pedoman yang jelas bagi 

pengejewantahan formulasi, implementasi dan evaluasinya. Kejelasan 

maknawiyah tentang kebijakan dapat ditelusiru dari literatur kebijakan tentang 

ketatanegaraan yang menganggap bahwa ilmu kebijakan sering dianggap lebih 

dekat kepada Administrasi Negara dibandingakan dengan Ilmu Politik, ilmu 

                                                             
1 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995 



 

kebijakan berkembang sejak ada usaha-usaha awal penetapan peraturan-

peraturan yang sah.2 

Dua aspek yang tidak lepas kaitannya dengan kebijakan ialah perspektif 

administrasi dan perspekti publik. Dalam perspektif administrasi, kebijakan 

diartikan sebagai tindakan politik untuk memengaruhi perilaku orang lain. Hal 

tersebut ditegaskan pula oleh Solichin Abdul Wahab (1990) bahwa “ kebijakan 

dapat pula bermakna sebagai tindakan politik, atau serangkaian prinsip, tindakan 

yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintahan atau aktor terhadap 

suatu masalah.” Sedangkan dalam perspektif kebijakan publik, Dunn (1994) 

menganggapnya sebagai “ the process of pruducting knowledge of and in policy 

processes.” 

Menyimak beberapa pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan 

merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau 

tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan 

yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. Setiap kebijakan 

negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan keberadaan negara tersebut.3Secara 

konseptual penulis menyimpulkan bahwa : 

Pertama, terminologi kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian 

tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan 

kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan 

                                                             
2Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Model 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 31 
3Ibid, hal.34 



 

yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap produk atau keluaran. 

Proses untuk mencapai produk atau keluaran tersebut senantiasa dilakukan 

melalui apa yang disebut kebijakan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka 

setiap kebijakan akan selalu mengandung sesuatu yang oleh orang banyak 

diberikan makna yang prinsipil, dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap 

kebijakan selalu didasarkan atas peraturan perundang-undangan. 

Kedua, dalam konteks tata negara dikemukakan bahwa: 

1. Kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan  

tindakan yang berorientasi pada tujuan.  

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan  atau pola-pola tindakan pejabat-

pejabat pemerintah. 

3. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah. 

4. Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa 

bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersiat 

negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak 

melakukan sesuatu. 

5. Kebijakan pemerintahan setidaknya dalam arti yang positif didasarkan 

atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat 

memaksa (otoritatif).4 

                                                             
4Ibid, h. 35 



 

Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan 

tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan 

merupakan salah satu tahap penting dalam menentukan proses perumusan 

kebijakan selanjutnya. Sebab, berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai 

tujuannya ditentukan dalam pelaksaannya. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan 

akan ditentukan oleh banyak faktor. 

Solichin Abdul Wahab (1990), mengemukakan faktor-faktor ang 

menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan antara lain : 

a. Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan 

b. Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah 

c. Sumber-sumber potensial ang mendukung 

d. Keahlian pelaksanaan kebijakan 

e. Dukungan dari khalayak sasaran 

f. Efektivitas dan efisiensi birokrasi.5 

2. Pendidikan Islam 

Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 menyatakan “pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

                                                             
5Ibid, h. 42 



 

masyarakat, bangsa dan negara.”6 Kemudian tokoh pendidikan Indonesia, sudah 

sejak lama berpandangan yang sama. Ki Hajar Dewantara menyatakan, 

“pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti 

(kekuatan batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam 

dan masyarakatnya.7 

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

menyebutkan pengertian pendidikan Islam dalam bukunya yang berjudul “Ilmu 

Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan pendekatan 

Interdisipliner” bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, 

sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan 

manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.8 

Kemudian Ahmad D Marimba, berpendapat bahwa “pendidikan Islam 

adalah bimbingan jasmani rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.”9 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa 

pendidikan Islam merupakan pembinaan iman dan amal seseorang agar mampu 

memiliki sikap dan tingkah laku pribadi muslim yang selaras dengan ajaran Islam 

                                                             
6Tim Redaksi, UU SISDIKNAS (UU RI No. 20 Tahun 2003), (Jakarta, Sinar Grafika : 2001), 

h. 3 
7Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam, (Jakarta, PT Logos 

Wacana Ilmu : 19980 h. 4 
8H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam;Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner, (Jakarta, PT Bumi Aksara : 2011), h. 8 
9Azyumardi Azra, Op.Cit, h. 5 



 

serta mewujudkan kepada tercapainya kesejahteraan hidup, berdasarkan hukum-

hukum islam menuju kepada terbentuknya kepribadian muslim yang utama 

menurut ajaran-ajaran Islam. 

3. Turki 

Turki (bahasa Turki: Turkiye) merupakan pusat kekuasaan Islam terbesar 

masa Kekhalifahan Utsmani pada abad ke 12 sampai abad ke 20 M (1299-1922 

M). Turki adalah salah satu bangsa muslim yang mempunyai urgensitas peran 

dalam perkembangan kebudayaan Islam. Dengan kerajaan Usmaninya (Ottoman 

Empire),  pengaruh bangsa  ini  menjangkau wilayah yang sangat luas, 

membentaangsejak Asia Kecil, Asia Tengah, Timur  Tengah, Mesir, Afrika 

Utara, sampai Eropa Timur.10Bangsa Turki mempunyai peran yang sangat 

penting dalam perkembangan kebudayaan Islam. Peran yang paling penting 

menonjol terlihat dalam politik ketika mereka masuk dalam barisan tentara 

profesional maupun dalam birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk khalifah-

khalifah Banu Abbas. Kemudian, mereka sendiri membangun kekuasaan yang 

sekalipun independen tapi masih tetap mengaku loyal kepada khalifah Bani 

‘abbas. Hal itu di tunjukkan dengan munculnya Banu Saljuq (1038-1194).11  

4. Pemerintahan  

                                                             
10Ahmad Syalabi,Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Usmani, (Jakarta: Kalam 

Mulia, 1988), hal. 2-3. 
11Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, (Jakarta: Logos wacana 

ilmu, 1997), h.1. 



 

Istilah pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah atau 

segala sesuatu untuk mensejahterakan rakyat. Atau pemerintahan adalah sistem 

menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan 

politik suatu negara atau bagian-bagianya.12 

5. Mustafa Kemal Attaturk 

Mustafa Kemal Attaturk, pendiri dan Presiden pertama  Republik Turki 

dilahirkan di Salonika pada tahun 1881. Bapaknya Ali Reza Efendi adalah 

seprang pegawai pabean, dan setelah pensiun menjadi pedagang kayuKelompok 

nasionalisme Turki menjulukinya sebagai Attaturk (bapak Turki) pada tahun 

1934.13 Lahir di Salonika, suatu kota yang kini menjadi salah satu kota besar di 

Yunani pada tahun 1881, dan meninggal dunia pada tahun 1938 di Istambul. Ia 

berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Ali Reza, seorang 

pegawai pada salah satu kantor pemerintah. Ibunya bernama  Zubeyde Khanin, 

seorang wanita yang halus perasaan dan tekun beribadat. Sang ibu menginginkan 

putranya menjadi orang yang taat beragama, mengikuti jejak keluarganya yang 

lain, setidak tidaknya menjadi seorang hafiz atau seorang hoja.14 

Pada mulanya Mustafa atas desakan ibunya dimasukkan di madrasah, 

tetapi karena tidak merasa senang belajar di sana, ia selalu melawan guru. 

Kemudian ia dimasukkan orang tuanya ke sekolah modern di Salonika. 
                                                             

12Kamus Besar Bahasa Indonesia 
13Husaya Ahmad Amin, Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam (Cet. III: Bandung:PT. Remaja 

Rosdakarya. 1999), h. 307 
14H.A. R. Gibb, “Attaturk, Mustafa Kemal”,Dalam The Encyclopedia Of Islam, I, 1989, h.85  

juga M. Syafi’i Anwar, “Kemalisme dan Islam, sebuah Kaleidoskop dalam Ulum al-Qur’an Vol.I, 
No.3, 1989, h. 8 



 

Selanjutnya ia memasukisekolah militer menengah atas usahanya sendiri. Dalam 

usia 14 tahun ia tamat di sekolah ini dan meneruskan ke sekolah latihan militer di 

Monastir. 

Di tahun 1899, setelah menyelesaikan pelajaran di sekolah latihan militer, 

ia memasuki tinggi militer di Istanbul ijazahnya ia peroleh enam tahun kemudian 

dan kepadanya  diberi pangkat kapten.15 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul seperti yang tertera di atas adalah sebagai 

berikut :  

Alasan Objektif 

1. Karena peran pendidikan Islam sangat penting dalam menjawab krisis 

kerohanian manusia saat ini, atau paling tidak sebagai balance terhadap 

kecenderungan pola hidup hedonistik dan ketidak jujuran, maka 

keberadaannya perlu mendapat dukungan yang lebih serius dari semua pihak. 

2. Pentingnya pendidikan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang paling banyak 

muslimnya. 

3. Pentingnya pendidikan Islam yang bagi kehidupan keberagaman dalam 

mengubah paradigma apatis menuju paradigma kemandirian, serta sesuai 
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Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 143 



 

dengan nilai-nilai agama Islam dan untuk mencetak generasi penerus yang 

lebih baik dan mampu bersaing di zaman berkembangnya ilmu teknologi. 

4. Pentingnya memperkenalkan para tokoh pemikir pendidikan Islam yang ada 

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

kompetitif, dan penuh semangat progresifitas dalam mengenal para tokoh 

Indonesia itu sendiri. 

Alasan Subjektif 

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

menyimpang dari spesialisasi keilmuan dari peneliti pada Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. 

2. Tersedianya literatur-literatur sebagai referensi untuk dijadikan rujukan 

penelitian. 

3. Kesediaan dan kesiapan peneliti untuk mengkaji Kebijakan  Pendidikan Islam  

Di Turki Pada Masa Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk. 

4. Terdapat banyak manfaat bagi peneliti atau pihak lain. 

5. Adanya kesediaan dosen pembimbing untuk memberikan arahan, pemikiran 

dan motivasi dalam penyusunan skripsi. 

6. Adanya kesanggupan peneliti dan dukungan teman-teman seperjuangan 

untuk berdiskusi dalam mengkaji Kebijakan  Pendidikan Islam di Turki Pada 

Masa Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk. Karena masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan relevansi pendidikan yang penulis 

tekuni di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam. 



 

 

C. Latar Belakang 

Pemikiran modern ataupembaharuandalamIslam mengadungtransformasinilai 

yang mestiberubahbahkaadakalanyadiperlukanperombakan-

perombakanterhadapstrukturatautatanan yang sudahadadandianggabbaku. Kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah tentang pendidikan Islam dapat dilihat dalam sejarah 

perundang-undangan sistem pendidikan nasional. Pada masa pemerintahan Indonesia 

yang sudah berlangsung dalam tiga masa, yaitu: orde lama, orde baru, dan orde 

reformasi. Indonesia memiliki tiga undang-undang yang mengatur sistem pendidikan 

nasional, yaitu: UU RI No. 4 Tahun 1950 UU RI No. 12 Tahun 1954 pada masa orde 

lama; UU RI No. 2 Tahun 1989 pada masa orde baru, dan UU RI No. 20 Tahun 2003 

pada masa orde reformasi. Menurut Haidar Putra Daulay, “Pendidikan Islam dalam 

sistem pendidikan nasional keberadaannya terbagi atas tiga hal. Pertama, pendidikan 

Islam sebagai lembaga. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran.Ketiga, 

pendidikan Islam sebagai nilai.”16 

Pendidikan merupakan usaha kemanusiaan yang dilakukan secara sadar dan 

rasional pencapaian cita-cita kemanusiaan yang tak pernah selesai dan tidak dapat 

dicapai oleh hanya satu generasi belaka. Selanjutnya ketika manusia kemudian 

menyadari bahwa cita-cita dan harapan manusia jauh melampaui batas-batas usia 

manusia itu sendiri, bahkan batas generasi dan jamannya, maka pendidikan dan 
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rekayasa generasi masa depan mulai dikembangkan dan dikonsep sebagai usaha sadar 

yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, secara sistematis setiap usaha pendidikan 

merupakan bagian integral dari sebuah rekayasa sejarah.17 

Pendidikan Islam merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, 

pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana 

manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kehidupan 

sekaligus mengupayakan perwujudannya. Semua ide tesebut telah tergambar secara 

utuh dalam sebuah konsep dasar yang kokoh. Islampun menawarkan konsep akidah 

yang wajib diimani agar dalam diri manusia tertanam perasaan yang mendorongnya 

pada perilaku normatif yang mengacu pada syariat Islam. Perilaku yang dimaksud 

adalah penghambaan manusia berdasarkan pemahaman atas tujuan penciptaan 

manusia itu sendiri, baik dilakukan secara individu maupun kolektif.18 

Turki merupakan pusat kekuasaan Islam terbesar masa Kekhalifahan Utsmani 

pada abad ke 12 sampai abad ke 20 M (1299-1922 M). Turki adalah salah satu bangsa 

muslim yang mempunyai urgensitas peran dalam perkembangan kebudayaan Islam. 

Dengan kerajaan Usmaninya (Ottoman Empire),  pengaruh bangsa  ini  menjangkau 

wilayah yang sangat luas,membentang sejak Asia kecil, Asia Tengah, Timur Tengah, 

Mesir, Afrika Utara, sampai Eropa Timur.19 

 
                                                             

17Abdul Munir Mulkhan, Paradigma Intelektual Muslim (Pengantar Filsafat Pendidikan Islam 
dan Dakwah), (Yogyakarta: Sipress, 1994), hal. 64. 

18Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: 
Gema Insani, 2004), hal. 27 

19Ahmad Syalabi,Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Usmani, (Jakarta: Kalam 
Mulia, 1988), hal. 2-3. 



 

Bangsa Turki berasal dari  sebuah  rumpun  yang  dikenal  dengan Ural 

Altaic,  yang disebut juga rumpun bangsa berkulit kuning. Mereka hidup di kaki 

pegunungan Altaic, bagian barat dari padang rumput Mongolia dengan pola hidup 

nomaden. Penggolongan suku bangsa yang menurunkan bangsa Turki ini masih tidak 

jelas, sehingga para ahli sejarah banyak berbeda pendapat apakah nenek moyang 

bangsa ini berasal dari suku Hiung-nu, bangsa Mongol, ataukah campuran dari 

keduannya. Beberapa ahli menggolongkan bangsa ini ke dalam rumpun bangsa 

berkulit kuning yang kemungkinan besar mempunyai hubungan erat dengan bangsa 

asli yang mendiami benua Amerika yang berkulit merah (Indian). Pertalian dengan 

bangsa berkulit merah tersebut, menurut sebagian para ahli, lebih erat dari bangsa 

yang berdiam di Cina, bangsa Samoye, bangsa Hongaria, atau bangsa Mongol. 

Sementara, para ahli yang lain berdasarkan sumber-sumber sejarah yang berasal dari 

Cina, menyebutkan bahwa bangsa Turki sering disebut juga dengan bangsa yang 

Hun.20 

Bangsa Turki mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan 

kebudayaan Islam. Peran yang paling penting menonjol terlihat dalam politik ketika 

mereka masuk dalam barisan tentara profesional maupun dalam birokrasi 

pemerintahanyang bekerja untuk khalifah-khalifah Banu ‘Abbas. Kemudian, mereka 

sendiri membangun kekuasaan yang sekalipun independen tapi masih tetap mengaku 
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loyal kepada khalifah Bani ‘abbas. Hal itu di tunjukkan dengan munculnya Banu 

Saljuq (1038-1194).21  

Di akhir abad ke 18 M, Turki Utsmani mengalami fase kemunduran yang 

diakibatkan oleh revolusi Prancis, saat itu Khilafah Utsmani yang secara garis besar 

terdiri atas beberapa wilayah diantaranya: Anatolia, Arab, Syria, Libanon, Balkan, 

Yordania, Israel, Irak, Kuwait, beberapa bagian Saudi Arabia, Mesir, Libya, Tunisia 

dan Aljazair.22 

Setelah kemunduran Khilafah Utsmani berakhir pada tahun 1922 M, 

kemudian Turki mengalami fase peralihan (transisi) pada tahun 1923 M. Ketika itu 

(1923), Turki dinyatakan sebagai negara Republik yang telah diakui kemerdekaannya 

oleh masyarakat internasional di bawah pimpinan Mustafa Kemal Ataturk.23Dengan 

memiliki letak geografis yang strategis yaitu di antara dua benua Asia dan Eropa, 

yang terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di 

Eropa Tenggara.24 

Sejak dinyatakannya kemerdekaan Republik Turki tahun 1923 M, komposisi 

masyarakat Turki terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya yang 

heterogen.Dalam suasana serupa inilah muncul mustafa kemal, seorang pemimpin 

Turki baru, yang  menyelamatkan kerajaan Utsmani dari kehancuran total dan bangsa 
                                                             

21Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, (Jakarta: Logos wacana 
ilmu, 1997), h.1. 

22Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, Ed. Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
2003), h. 3 

23Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, penerjamah: Ghufron A. Mas’adi, Ed. I, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Cet I, h. 88.  

24Feroz Ahmad, “Turki” Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, John L. Esposito; 
penerjemah: Eva Y. N., at all, Cet. I, (Bandung: Mizan, 2001), h. 63. 



 

Turki dari penjajahan Eropa.Ialah pencipta Turki modern dan atas jasanya, ia 

mendapat gelar Attaruk (Bapak Turki).25 

Kekalahan Utsmani pada Perang Dunia I ini semakin mendorong keyakinan 

para pendukung nasionalisme Turkisme yang di pimpin oleh Mustafa Kemal Attaturk 

untuk menggalang dan menghidupkan semangat kebangsaan, bukannya kesultanan 

dan keislaman, karena menurut Mustafa Kemal Attaturk hanya ideologi dan bendera 

kebangsaan yang mampu membangkitkan masyarakat dan bangsa Turki 

untukmempertahankan identitas dan kehormatan dirinya dihadapan ancaman Eropa, 

terutama Inggris.26 

Bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan bidang yang cukup esensial 

dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya pembaruan yang 

dilancarkan oleh para pembaru, tidak terkecuali Mustafa Kemal dan para 

pendukungnya di Turki tidak melepaskan diri dari bidang tersebut. Pada tahun 1923 

Mustafa Kemal atas nama permerintah, memerintahkan untuk membangun suatu 

lembaga studi Islam yang diberi tugas mengkaji filsafat Islam dalam hubungannya 

dengan filsafat Barat, kondisi praktis, ritual, ekonomi, penduduk muslim. Tujuan lain 

lembaga tersebut adalah mendidik dan mencetak serta membentuk mujtahid modern 

yang mampu menafsirkan Al-Qur’an, agar umat Islam Turki memperluas 
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wawasannya lewat pemahaman agama secara lebih terbuka dan lebih rasional.27 

Pembaruan selanjutnya, adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan 

pendidikan agama ke dalam kementerian pendidikan pada tahun 1924 M. Hal ini 

sesuai dengan Undang-undang pendidikan dan konstitusinya di bawah kontrol 

kementerian pendidikan.28Bersamaan dengan dihapusnya sekolah-sekolah dan 

perguruan tinggi agama, pada tahun 1924, Mustafa Kemal membuka fakultas agama 

pada Universitas Istambul.  

Pada saat yang sama membuka sekolah-sekolah yang membina dan 

mempersiapkan tenaga-tenaga khatib dan imam.29Jadi pendidikan yang diinginkan 

oleh Mustafa kemal dan para pendukungnya adalah pendidikan yang bebas dari 

pengaruh-pengaruh tradisional. Westernisasi dan sekularisasi diadakan bukan hanya 

dalam bidang institusi saja, tetapi juga dalam bidang kebudayaan dan adat istiadat. 

Pemakaian pakaian keagamaan hanya dibolehkan bagi mereka yang menjalankan 

tugas keagamaan, dan seluruh pegawai negeri diwajibkan memakai topi dan 

pakaianmodel Barat.30 

Di tahun 1935 dikeluarkan pula Undang-undang yang mewajibkan warga 

negara Turki mempunyai belakang dan hari cuti resmi jum’at dirubah menjadi hari 
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mingguan.31Republik Turki adalah negara sekuler tetapi walaupun demikian apa yang 

diciptakan Mustafa Kemal belum menjadi negara yang betul-betul sekuler. Betul 

syariat telah dihapus pemakaiannya dan pendidikan agama dikeluarkan dari 

kurikulum sekolah. Republik Turki masih mengurus agama melalui Departemen 

Urusan agama, sekolah-sekolah pemerintah untuk imam dan khatib dan fakultas 

ilahiyah dan perguruan tinggi negara Universitas Istambul.Kejatuhan serta 

keruntuhan imperium Turki Usmani merupakan peristiwa yang kompleks bagi sebuah 

transformasi masyarakat Islam dari model kerajaan menuju ke negara 

modern. Munculnya kekuatan politk baru di daratan Eropa secara general dapat 

dianggap faktor penyebab  yang  mempercepat keruntuhan dinasti 

ini.32 Karena  itu,  pada permulaan abad ketujuh belas, bangsa Turki mulai 

memperdebatkan cara terbaik bagi program restorasi integritas politik serta efektivitas 

kekuatan militer yang dimiliki. Kekalahan demi kekalahan yang dialami menurut 

Harun Nasution mendorong Raja dan  para pemuka dinasti Usmani mengakui 

progresifitas Eropa. Bangsa Eropa  yang selama itu dipandang rendah serta 

terkebelakang, mulai mendapat perhatian dan sikap hormat.33 

Pada abad kedelapan belas, dilakukan upaya  untuk meniru institusi Barat. 

Sebuah sekolah teknik militer misalnya, dengan dipimpin orang Perancis mulai 

didirikan. Institut pelatihan lainnya, terutama untuk angkatan darat dan laut, 
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32Harun Nasution, Op Cit, hal. 15. 
33Ibid.h. 16 



 

dijalankan oleh instruktur Eropa. Bahasa Perancis dan Italia dipelajari. Khazanah 

literatur Eropa banyak ditranslitrasikan ke dalam bahasa Turki.34Percetakan didirikan 

untuk menerbitkan terjemahan dari karya-karya Eropa. 

Sultan Salim III (1789-1807) akhirnya memperkenalkan program 

pembaharuan yang pertama, usaha ini dikenal dengan istilah Nizam-i Jedid. 

Meskipun akibat proses pembaharuan tersebut Sultan Salim III terguling 

(1807).35 Namun Sultan Mahmud II (1808-1839) kemudian secara signifikan 

konsisten meneruskan program reformasi di Turki.36 Reformasi Sultan Mahmud II 

mertakan jalan ke arah Tanzimat.37 Corak penting dari gerakan reformasi yang 

berimplikasi pada proses sekulerisasi dan westernisasi di Turki ini akhirnya 

mempresentasikan gerakan Tanzimat pada bibit-bibit nasionalisme bangsa Turki di 

kemudian hari. Semenjak tahun 1860 M, kalangan intelektual yangmerupakan produk 

dari Tanzimat tersebut mulai mengemukakan opini-opini melalui gerakan Usmani 

Muda.38 (Yeni Usmanlilar-Young Ottoman), golongan intelegensia Kerajaan Usmani 

yang banyak menentang kekuasaan absolut Sultan.  

Mereka bersatu untuk menentang despotisme sultan Hamid yang berbasiskan 

interpretasi baru atas Faham Ottomanisme. Kelompok ini tidak lagi diikat oleh 

kesatuan agama, melainkan terdiri dari ide multi-negara. Hartmann misalnya, 

mengatakan bahwa gerakan Turki Muda berusaha untuk memperkenalkan pemikiran 
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universalitas tentang negara Usmani.39Mereka berkeyakinan bahwa kerajaan Turki 

hanya dapat dipertahankan eksistensinya jika mau mengadopsi peradaban-peradaban 

Barat. Ekses dan dampak nyata dari idiologi nasionalisme adalah runtuhnya sistem 

kekhalifahan Turki Usmani, yang dibangun di atas pemikiran politik politik 

keagamaan yang bersifat otokrasi monarkis serta supra nasional. Dan salah satu tokoh 

utama dari gerakan pembaharuan tersebut meskipun bukanlah satu-satunya 

intelektual yang melahirkan idiologi nasionalisme Turki adalah Mustafa Kemal. 

Pada konteks ini, setidaknya ada dua alasan penting mengapa Mustafa Kemal 

dijadikan tokoh sentral dalam diskursus gerakan pembaharuan di 

Turki. Pertama, Mustafa Kemal adalah tokoh penting yang menyelamatkan bangsa 

serta kerajaan Turki Usmani dari kehancuran total karena invasi dan penjajahan 

Eropa. Dia pencipta Turki Modern, yang atas jasa-jasanya diberi gelar sang Attaturk 

(Bapak Turki). Kedua, proses transformasi juga reformasi yang dilakukan Mustafa 

Kemal merupakan bottom line  perjalanan bangsa Turki dari kekuasaan otokrasi 

monarki (kekhalifahan) menuju sistem konstitusi Republik. Pembaharuan negara dan 

weternisasi yang dilakukannya menjadi kontroversi besar dalam perspektif sejarah 

peradaban umat Islam.  

Mustafa Kemal Pasya, yang kemudian hari dikenal dengan Mustafa Kemal 

Attaturk, merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ia dilahirkan di 

Salonika pada tahun 1881 M dari keluarga modern. Kakeknya adalah seorang guru 

sekolah dasar di Salonika, dan bapaknya Ali Riza Efendi, merupakan pegawai pabean 
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yang setelah pensiun menjadi seorang pedagang kayu.40Pada tahun 1893 atas 

dorongan ibunya Zubaida Hanim, ia masuk sekolah rusdiye, sekolah setempat. Di 

sekolah ini ia kemudian diberikan tambahan nama oleh gurunya menjadi  Mustafa 

kemal. Namun, beberapa hari sekolah Mustafa Kemal Ataturk merasa tidak cocok. Ia 

kemudian dipindahkan ayahnya yang meninggal dunia saat Mustafa Kemal Attaturk 

berusia 7 tahun ke sekolah rakyat Shemsi Efendi, yang menggunakan metode modern 

di dalam pendidikannya. 

Tahun 1895 M Mustafa Kemal Attaturk, memasuki masuk ke Akademi 

Militer di kota Manastir, dan pada tanggal 13 Maret 1899 M ia masuk perguruan 

tinggi perang di Istanbul sebagai seorang kadet pasukan infantri, yang kemudian lulus 

pada bulan Januari 1905 dengan pangkat Kapten Staf.41 Semasa mengenyam 

pendidikan, bersama teman-temannya Mustafa Kemal Ataturk banyak membaca 

tulisan-tulisan Nanik Kemal.42 Dan beberapa karya tokoh Turki Muda.Perkenalannya 

dengan pemikiran-pemikiran  tersebut  membuat Mustafa Kemal Ataturk bersikap 

kritis. Ia menaruh perhatian besar pada perkembangan politik saat itu. Bersama 

anggota kelompok kadet lain, ia menerbitkan surat kabar yang ditulis dengan tangan 

untuk disebarkan di antara mereka sebagai gerakan oposisi.43  

Aktivitas-aktivitas ini membuat Mustafa Kemal Ataturk akhirnya ditahan, 

dania harus meringkuk di penjara beberapa bulan.Setelah dibebaskan, Mustafa Kemal 
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Attaturk memulai karirnya di bidang kemiliteran. Ia ditugaskan bergabung dengan 

pasukan Kelima di Damaskus  untuk menumpas pemberontakan kaum Druzz. Selama 

empat bulan di Damaskus (Siria),  ia mendirikan organisasi politik rahasia dengan 

nama Hurriyet Cemiyeti. Ia melakukan perjalanan ke Jaffa, Beirut serta Yerusalem, 

dan kemudian berhasil mendirikan cabang-cabang organisasi rahasianya di kota-kota 

tersebut. 

Pada tahun 1907M  Mustafa Kemal Ataturk dipromosikan ke pangkat Mayor 

dan ditugaskan pada pasukan Ketiga di Macedonia. Di tengah karir militernya ia tetap 

melakukan kegiatan politik. Saat masa tugas tersebut, ia menjalin kontaks (meskipun 

tidak terlalu dekat), dengan kelompok CUP. Atas permintaan sendiri Mustafa Kemal 

Attaturk akhirnya ditempatkan di salonika. Di kota ini ia mendirikan organisasi yang 

diberi nama “Union and Progress” (Persatuan dan Kemajuan). Ia berada di Selonika 

pada waktu revolusi Turki Mudatahun 1908 meletus.44Sewaktu kembali ke istambul, 

ketika perang Balkan yang pertama selesai, Mustafa Kemal Ataturk mengambil peran 

di pasukan Ketiga belas dengan pangkat Komandan.Mereka berhasil 

mempertahankan Gallipoli dari serangan Inggris tahun 1915. Setelah kemenangan 

tersebut karir militernya menanjak dengan cepat.45  

Di tahun 1916 tanggal 27 Februari,  ia diangkat menjadi komandan wilayah 

Diyarbakr dengan pangkat Jenderal. Kemenangan singkat (7-8 Agustus 1916) ketika 

menghadapi Rusia memungkinkan Mustafa Kemal Ataturk mencaplok Bitlis dan Mus 

                                                             
44Harun Nasution,Pembaharuan dalam Islam, Op.Cit.,  hal. 118-119. 
45Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Turki, Op.Cit.,  hal. 146. 



 

ke dalam wilayah Turki. Hal ini membuat namanya semakin disegani dan dikenal 

luas. Namun, meski namanya serta pengalamannya di bidang militer semakin besar, 

Mustafa Kemal Ataturk tidak dapat berkiprah banyak di Istambul. Karena sultan yang 

tinggal di pusat kekuasaan (Istambul) tidak menyukai para kelompok nasionalis. 

Menyadari kondisi ini, Mustafa Kemal Ataturk menyingkir ke Anatolia untuk 

memulai karir politik kembali.  

Di Anatolia, ia giat melakukan upaya cita-citanya, yaitu mewujudkan sebuah 

pembaharuan bagi bangsa Turki untuk menjadi sebuah negara Turki modern. Dengan 

berkiprah di Association for the Defence of the Right of Eastern Anatolia, sebuah 

pergerakan bagi perjuangan hak-hak masyarakat Anatolia Timur yang didirikan di 

Erzurum 3 Maret 1919, asosiasi ini akhirnya menjadi alat perjuangan politik Mustafa 

Kemal Ataturk di masa depan.46Dan di tanggal 6 Desember 1922 M, Mustafa Kemal 

Attaturk menciptakan instrumen politik baru dengan mendirikan Partai rakyat. Ia 

mengundang seluruh komponen anak bangsa untuk berkomunikasi secara langsung 

dan terbuka,  yang menyebabkan Grand National Assembly membubarkan diri untuk 

kemudian mempersiapkan dilaksanakannya sebuah pemilu.Tanggal 11 Agustus 1923 

merupakan hari bersejarah, sebab anggota Assembly baru hasil pemilu yang terdiri 

dari 286 anggota perwakilan memilih akhirnya Mustafa Kemal Ataturk menjadi 

Presiden Republik Turki pertama dengan Fethi sebagai Perdana Menterinya. Bersama 

negara baru tersebut, Turki tidak lagi berdiri atas dasar dinasti, kerajaan, maupun 

agama. Lewat ibu kota baru Ankara, Turki dikokohkan berdasarkan nation (bangsa). 
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 Mustafa Kemal Ataturk selama perjuangan politiknya hidup membujang. 

Sampai akhirnya ia memenagkan perang  kemerdekaan, ia lalu menikahi Latifa 

Hanim, puteri Usakizade Muammer, seorang pedagang kaya dari Izmir. Sayang sekali 

perkawinan tersebut tidak berumur panjang dan berakhir dengan perceraian 

disebabkan Mustafa Kemal terlalu sibuk dengan kewajiban-kewajibannya sebagai 

kepala negara Turki yang baru didirikan. Tugas-tugas berat sebagai pembaharu 

(reformer) ini, lalu mempercepat kematiannya. Setelahsakitagak lama, pada tanggal 

10 November 1938, iameninggal di Istambul pada usia 57 tahun.Dalam perspektif 

sejarah kerena keterlibatan Turki dengan memihak pada Jerman dalam Perang dunia 

I, setelah selesai perang dengan kekalahan di pihak Jerman dan Turki, para kabinet 

Turki Muda kemudian mengundurkan diri. Perdana Mentri baru Ahmed Izzet Pasya 

melakukan rekonsiliasi damai dengan pihak sekutu yang menang. Mereka 

mulai  masuk  serta  mendudukibagian-bagian tertentu dari kota Istambul. Ketika itu, 

Yunani yang ingin merebut kembali daerah mereka yang direbut Turki pada masa 

dinasti Turki Usmani, mendaratkan pasukan di Izmir pada  tanggal 15 mei 1919 

bersama kapal perang Inggris, Perancis dan Amerika. Tanah yang semenjak ratusan 

tahun telah dipandang sebagai tanai air oleh  bangsa  Turki  hendak dijajah. Hal itu 

kemudian menimbulkan gelora dan semangat nasionalisme bangsa Turki untuk 

mempertahankannya. 

Pada situasi seperti inilahMustafa Kemal Attaturk muncul sebagai pemimpin 

baru Turki untuk kemudian menjadi penyangga Kerajaan Turki Usmani dari 

kehancuran total, serta menyelamatkan bangsa Turki dari kolonialisasi Eropa. 



 

Karena  jasa-jasanya, ia diberi gelar Ataturk (Bapak Turki).47Dengan berjuang 

bersama teman-teman dari golongan nasionalis, Mustafa Kemal Ataturk berhasil 

menghadapi sekutu dan mendapat pengakuan sebagai penguasa defacto dan dejure di 

Turki. Lewat Perjanjian Lausanue, yang ditandatangani tanggal 23 Juli 1923, Mustafa 

Kemal Ataturk mendapatkan legitimasi dunia internasional.48 

Setelah perjuangan kemerdekaan selesai, bagi Mustafa Kemal Ataturk, 

perjuangan untuk mencapai kemajuan peradaban bagi bangsa Turki dimulai. Bangsa 

Turki harus memodernisasikan diri untuk dapat mengejar semua ketertinggalannya 

disegala bidang dari bangsa Barat. Modernisasinya menurutnya adalah weternisasi 

(pembaratan) secara total.49 Stigma ini menurut  Mukti Ali merupakan pendekatan 

radikal terhadap masalah modernisasi yang pernah dilakukakan oleh negara muslim 

manapun kecuali Turki.50 

Peradaban bagi Mustafa Kemal berarti peradaban seperti Barat dengan segala 

sesuatunya. Bahkan Ahmed Agouglu salah seorang pengikut Mustafa Kemal Attaturk 

menyatakan, Barat dengan peradabannya dapat mengalahkan peradaban-peradaban 

lain, bukan hanya karena kemajuan IPTEKnya saja, tetapi karena aspek keseluruhan 

peradabannya. Baik unsur yang positif  maupun unsur yang negatif.51 

Pada konteks ini, tema sentral dari pandangan Mustafa Kemal Ataturk tentang 

Pembaratan (westernisasi) adalah bahwa Turki  harus  menjadi sekuler seperti bangsa 
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Barat dalam segala tingkah laku. Segala sesuatu yang tidak sejalandengan idiologi ini 

harus ditinggalkan. Dan sejak awal, ia menolak ide-ide sintetiskonvergensi antara 

peradaban  Barat dengan  Timur. Turki  harus menerima peradaban Barat in toto. 

Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah: “.... untuk berbaris bersama-sama dengan 

peradaban Barat, bahkan berupaya agar bisa mencuri satu langkah mendahului 

peradaban Barat tersebut.”52Lewat paradigma ini Mustafa Kemal Ataturk melakukan 

reformasi kultural secara paksa dan radikal. Ia berupaya untuk memutuskan 

matarantai bangsa Turki dengandinamika masa lalu. Westernisme, sekularisme dan 

nasionalisme merupakandasarpembaharuannya. 

Pembaharuanpertama, diarahkan pada konstitusi negara, 

disinidiadakansekularisasi. Bagi Mustafa Kemal, pemerintah  harus dipisahkan dari 

agama. Kedaulatan berada di tangan rakyat.53Dalam sidang Majlis Nasional Agung 

tahun 1922, dalam sejarah, Mustafa Kemal memisahkan antara jabatan khalifah dan 

jabatan sultan.Jabatan sultan kemudian dihapuskan untuk menghilangkan dualisme 

kepemimpinan, yang berlaku bagi jabatan khalifah hanyalah sebagai pemangku 

otoritas spiritual  an sich. Pada tataran ini, Turki menurut Harun Nasution belumlah 

menjadi negara sekuler sesungguhnya di masyarakat masih lekat asumsi bahwa 

jabatan khalifah yang dipegang ‘Abd. Majid, masih sebagai  Kepala  Negara. 

Akhirnya terhadap kerancuan persepsi ini lewat legitimasi Majelis Nasional Agung di 
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bulan Pebruari 1924, Mustafa Kemal kemudian menghapuskan jabatan khalifah ‘Abd. 

Majid, ia dan beserta keluarganya diperintahkan untuk meninggalkan Turki. 

Seterusnya di tahun 1928, artikel 2 dari konstitusi 1921 dihilangkan, yaitu negara 

tidak ada lagi hubungannya dengan agama. Sembilan tahun kemudian di tahun 1937, 

dengan konstitusinya barulah Turki resmi menjadi negara sekuler.54 

Dalam proses menjadi negara sekuler, Mustafa Kemal, menghilangkan 

institusi-institusi keagamaan. Di tahun 1924, kementrian syari’at dan Biro Syaikh Al-

Islam dihapuskan. Mahkamah sya’riat dibuang. Hukum soal perkawinan digantikan 

dengan hukum Swiss. Perkawinan bukan lagi dilakukan berdasarkan syari’at. 

Selanjutnya untuk hukum-hukum yang lain seperti pidana, dagang, adat, syariat dan 

lain-lainnya digantikan oleh hukum Barat. Pendidikan agama ditiadakan di sekolah-

sekolah, tulisan Arab ditukar dengan Latin.Untuk menjadikan Turki sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari peradaban Barat, westernisasi dan sekularisasi dilakukan 

bukan hanya dalam bidang institusi dan  sistem perse, Mustafa Kemal juga mulai 

melakukan reformasi-reformasi sosial, kebudayaan serta adat Istiadat. Pada 

Septetember 1925, ia melarang orang memakai pakaian agama bagi yang tidak 

memegang jabatan agama. Semua pegawai sipil diwajibkan memakai pakaian ala 

Barat. Pemakaian terbus tahun 1925 dilarang, diganti dengan topi Barat, rakyat harus 

memakai pakaian model Barat. 

Dalam pidato-pidatonya Mustafa Kemal kerap mengecam wanita-wanita 

Turki yang memakai cadar, meskipun pemakaian cadar tersebut  tidak dilarang 
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Undang-Undang negara.55Hari libur diganti hari Jum’at ke hari Minggu, khutbah 

Jum’at harus diberikan dengan bahsa Turki. Al-Qur’an perlu diterjemahkan ke dalam 

bahasa Turki supaya dapat dipahami. Dan tahun 1931, azan dan bacaan-bacaan shalat 

haruslah dipakai dalam bahasa Turki sebagai bahasa yang lebih komunikatif. 

Sedangkan di tahun 1935 dikeluarkan undang-undang yang mewajibkan rakyat Turki 

harus mempunyai nama belakang. 

Menurut Mukti Ali, untuk memacu kebangkitkan umat Islam di Indonesia, 

Bung Karno dalam pidatonya dan tulisan-tulisanya seringkali menunjuk Mustafa 

Kemal Attaturk di Turki sebagai panutan. Sementara disisi M. Natsir lewat opini-

opininya banyak mengajukan kritik tajam terhadap Republik Turki dengan 

sekularisasinya.56 

D. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 

beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan, yaitu : 

1. Apa saja kebijakan pendidikan Islam di Turki pada masa pemerintahan 

Mustafa Kemal Attaturk.  

2. Apa saja pembaharuan Mustafa Kemal Attaturk 

E. Fokus Masalah  

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini, penulis menfokuskan Kebijakan 

pendidikan Islam pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk. 
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F. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mencoba mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut : ”BagaimanaKebijakan Pendidikan Islam di Turki 

Pada Masa Pemerintahan Mustaha Kemal Attaturk? 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penulisan karya ilmah ini adalah untuk mengetahui 

kebijakan  pendidikan Islam pada masa pemerintahaan Mustafa Kemal Attaturk. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritik, yaitu sebagai berikut: 

Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan pendidikan demi kemajuan pendidikan umumnya dan 

pendidikan Islam khususnya. 

b. Secara Praktis 

1. Menambah wacana kajian sejarah tentang bagaimana kebijakan  

pendidikan Islam pada masa pemerintahan Mustafa Kamal Attaturk. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kajian 

keIslaman tentang pendidikan Islam Pada masa pemerintahan Mustafa 

Kemal Attaturk. 

 

 



 

H. Metode Penelitian 

Untuk menjamin konsistensi tulisan ini terdapat tujuan yang diharapkan, 

tentunya tulisan ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk itu 

penulis harus melakukan pendekatan ilmiah dalam memecahkan masalah ini. 

Sebagaimana karya ilmiah secara umum, setiap pembahasan tentunya menggunakan 

metode untuk menggunakan metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu 

masalah dalam karya ini. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.57  Dengan demikian 

dalam metode penelitian ini akan di ungkapkan jenis dan siat penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data.  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

kepustakaan (libarary research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi 

yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya berupa buku-buku, catatan-

catatan, makalah-makalah, dan lain.58 Artinya permasalahan dan 

pengumpulan data berasal dari kajian kepustakaan. Dengan demikian dapat 

di simpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang 
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mengkaji dan memaparkan suatu permaslahan menurut teori-teori para ahli 

dengan merujuk kepada dalil-dalil yang relevan mengenai permasalahan 

kebijakan pendidikan Islam di Turki pada masa pemerintahan Mustafa 

Kemal Attaturk.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif kualitatif yaitu suatu upaya mengkaji 

secara sistemtis dan cermat terhadap data faktual yang berhasil digali 

melalui sumber data penelitian.59 Dari teori tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan 

menggali data dan informasi dari teori atau pendapat para ahli yang terdapat 

dalam karya tulis baik berupa buku, artikle mengenai implementasi 

pendidikan Islam pada masa pemerintahan Mustafa Kamal Attaturk. 

2. Sumber Data 

Dalam upaya pengumpulan data, demi kesempurnaan dan kelengkapan 

data penulis mendapatkan sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung 

jawabkan yang berkaitan dengan implementasi pendidikan Islam pada masa 

pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk dan berbagai buku-buku sebagai 

penunjang dalam menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian 

ini untuk itu penulis membagi sumber data menjadi dua bagian dalam 

mengklasifikasikannya, yaitu: 
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a. Data primer 

Data primer adalah rujukan pokok yang digunakan dalam suatu 

penelitian.60 Dalam penelitian yang menjadi data primer adalah sebagai 

berikut : 

1) Ali, A. Mukti, Islam dan Sekularisme di Turki Modern,( Jakarta: 

Djambatan, 1994). 

2) Harun Nasution, Pembaruan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan 

Gerakan (Cet. IX: Jakarta: Bulan Bintang, 1992) 

3) Binnaz  Toprak, Islam Dan Perkembangan Politik Di Turki, 

(Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1999) 

4) Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, 

(Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997) 

5) Ahmad Syalabi,Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki 

Usmani, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988),  

6) Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, (London, 1960) 

7) Ahmad Syalabi,Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki 

Usmani, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988) 

8) Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, Ed. Revisi, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2003) 

9) 1Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, penerjamah: Ghufron 

A. Mas’adi, Ed. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) 
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10) Feroz Ahmad, “Turki” Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, 

John L. Esposito; penerjemah: Eva Y. N., at all, Cet. I, (Bandung: 

Mizan, 2001) 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti 

menunjang data pokok. Data sekunder adalah sejumlah karya tulis yang 

ditulis orang lain berkenaan dengan objek yang diteliti.61 Dalam penelitian 

ini yang menjadi data sekunder adalah : 

1) Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung : 

Tarsito, 2000) 

2) S. Sumargono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta, Renikacipta, 

2004) 

3) M. Ahmad Anwar,  Prinsip-prinsip metodoli research ( yogyakarta, 

Sumbangsih :1975 ) 

4) Sugiyono, Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R & D, 

(Bandung : Alfabeta, 2010) 
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3. Tahap-tahap penelitian  

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian studi pustaka 

ini : 

a. Melakukan inventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan 

dengan masalah penelitian, seperti buku-buku, laporan penelitian ( 

skripsi, tesis, dan lain-lain), ensiklopedi, jurnal, dan sebagainya. 

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

c. Melakukan penelaahan terhadap tulisan dalam bahan pustaka, penelaahan 

tersebut dilakukan dengan cara pemilihan unsur-unsur informasi, 

terutama konsep dan teori, dan unsur-unsur metodologi yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

d. Melakukan pengelompokkan hasil bacaan yang telah ditulis, sesuai 

rumusan yang telah tercantum dalam masalah dan pertanyaan penelitian. 

Ia merupakan bahan baku untuk disajikan dalam rumusan kajian pustaka. 

Dalam rumusan ini dikemukakan tentang beberapa pengertian, konsep, 

teori dan model penelitian yang lazim digunakan tentang subyek 

penelitian yang digunakan.62 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah 
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mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau metode dalam mengumpulkan 

data, diantaranya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau 

gabungan.63 Sejalan dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

kepustakaan, maka upaya penulis dalam, menghimpun data menggunakan 

metode dokumentasi. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambaran, atatu karya-karya monumental dari 

seseorang.64 

Data yang telah terkumpul dari sumber-sumber primer maupun sekunder 

dikumpulkan dengan menggunakan penjelajahan kepustakaan, yang kemudian 

diklarifikasikan sesuai dengan temanya masing-masing, diseleksi dan kemudian 

disusun kembali sesuai dengan kategori data yang telah ditentukan. Dari jenis 

data yang terkumpul seluruhnya berupa teori-teori, ayat al-qur’an, dan hadits. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.65 

Terdapat beberapa cara atau tehnik dalam mengumpulkan data, diantaranya 

adalah observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis akan 

menggunakan metode  dokumentasi sebagai alat pengumpulan data karena 
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penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, teknik ini di 

gunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder. 

Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, 

tetapi tetap sesuai dengan maksud dari sumber data yang relevan. 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak 

tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakaukan. Penulis menggunakan 

strategi analisis  “kualitatif”, strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak 

dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.66 Berdasarkan 

pada strategi analisis data ini, dalam rangka membentuk kesimpulan-kesimpulan 

umum analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir “induktif “. 

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

dokumen atau analisis isi ( content analysis ), analisis ini berati metode apapun 

yang digunakan untuk kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan 

dan dilakukan secara objektif dan sistematik.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode analisis 

ini adalah sebuah upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis 

kandungan sebuah buku yang berkaitan dengan suatu permasalahan dalam hal ini 

tentang implentasi pendidikan islam pada masa pemerintahan Mustafa Akamal 

Attaturk 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 
A. Kebijakan 

Istilah kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak.67 Kebijakan dalam pembaruan pendidikan sering kali dituding kurang 

kontekstual sebagai suatu kebijakan yang utuh dan terintegrasi secara 

emperical,evaluative, dan normative, dan memberi pedoman yang jelas bagi 

pengejewantahan formulasi, implementasi dan evaluasinya. Kejelasan maknawiyah 

tentang kebijakan dapat ditelusiru dari literatur kebijakan tentang ketatanegaraan 

yang menganggap bahwa ilmu kebijakan sering dianggap lebih dekat kepada 

Administrasi Negara dibandingakan dengan Ilmu Politik, ilmu kebijakan berkembang 

sejak ada usaha-usaha awal penetapan peraturan-peraturan yang sah.68 

Dua aspek yang tidak lepas kaitannya dengan kebijakan ialah perspektif 

administrasi dan perspekti publik. Dalam perspektif administrasi, kebijakan diartikan 

sebagai tindakan politik untuk memengaruhi perilaku orang lain. Hal tersebut 

ditegaskan pula oleh Solichin Abdul Wahab (1990) bahwa “ kebijakan dapat pula 

bermakna sebagai tindakan politik, atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan 

seseorang, kelompok atau pemerintahan atau aktor terhadap suatu masalah.” 

Sedangkan dalam perspektif kebijakan publik, Dunn (1994) menganggapnya sebagai 

“ the process of pruducting knowledge of and in policy processes.” 
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Menyimak beberapa pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan 

merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang 

hendak dicapai melalui program-program pemerintah. Setiap kebijakan negara tidak 

dapat dilepaskan dari tujuan keberadaan negara tersebut.69Secara konseptual penulis 

menyimpulkan bahwa : 

Pertama, terminologi kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian 

tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan 

kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan yang 

perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap produk atau keluaran. Proses 

untuk mencapai produk atau keluaran tersebut senantiasa dilakukan melalui apa yang 

disebut kebijakan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka setiap kebijakan akan 

selalu mengandung sesuatu yang oleh orang banyak diberikan makna yang prinsipil, 

dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu didasarkan atas 

peraturan perundang-undangan. 

Kedua, dalam konteks tata negara dikemukakan bahwa: 

6. Kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan  

tindakan yang berorientasi pada tujuan.  

7. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan  atau pola-pola tindakan pejabat-

pejabat pemerintah. 

8. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah. 
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9. Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa 

bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersiat 

negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak 

melakukan sesuatu. 

10. Kebijakan pemerintahan setidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau 

selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat 

memaksa (otoritatif).70 

 
B. Pendidikan Islam 

Sebelum memahami pengertian pendidikan Islam, dalam paparan skripsi ini 

terlebih dahulu akan dikemukakan hakikat pendidikan itu sendiri. Karena melalui 

makna dari pendidikan dalam pengertian umum akan dapat diketahui makna dari 

pendidikan Islam 

Istilah pendidikan dalam bahasa inggris “education“ yang berbahasa latin 

“educer” yang berarti memasukkan sesuatu istilah ini kemudian dipakai untuk 

pendidikan dengan maksud bahwa pendidikan dapat diterjemahkan sebagai usaha 

memasukkan ilmu pengetahuan dari orang yang dianggap memilikinya kepada 

meraka yang dianggap belum memilikinya.71 Kemudian pengertian pendidikan secara 

umum sabagaimana dikutip dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyatakan 

bahwa: 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirina untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.72 

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

sebagai manusia atau khalifah dimuka bumi ini kita diwajibkan untuk mencari ilmu 

dan belajar, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mujadilah : 11 sebagai berikut : 

  ��َ ��
َ
���َ َ��ِ ُ��اْ ِ�  ٱ�� ْ �َ  ٱ�َۡ�َ�ٰ�ِِ� َءاَ�ُ�ٓ�اْ إَِذا �ِ�َ� �َُ�ۡ� َ�َ��� ُ َ�ۡ�َ�ِ�  ��َۡ�ُ��ا واْ �َُ�ۡ�ۖ �َذا �ِ�َ�  ٱ�� ْ �َ  ٱ�ُ�ُ وا ُ�ُ��  �َِ��َۡ�

 ُ ِ��َ  ٱ�� ِ��َ َءاَ�ُ��اْ ِ��ُ�ۡ� وَ  ٱ�� ُ َدَرَ�ٰٖ�� وَ  ٱ�ۡ�ِ�ۡ�َ أُو�ُ�اْ  ٱ��   ��َِ�� َ�ۡ�َ��ُ�َن َ��ِ�ٞ  ٱ��
 
 

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.73 
 
Dari dalil diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan Islam 

pada intinya bermaksud merealisasikan tujuan hidup muslim itu sendiri sebagai 

khalifah di bumi, yaitu penghambaan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara 

belajar dan menuntut ilmu, serta memberikan ilmu pengetahuan kepada sesama itu 

juga sangat penting sehingga kita banyak mengetahui sesuatu yang benar.  

Perkembangan pendidikan mempunyai kecenderungan untuk merefleksikan 

keadaan atau kebutuhan masyarakatnya. Hal ini dirasakan juga dalam perkembangan 
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pendidikan Islam di Indonesia mengikuti perkembangan khususnya masyarakat 

muslim dan lebih luas masyarakat Indonesia. Perubahan dalam masyarakat Nusantara 

mempengaruhi perkembangan penyelenggaraan pendidikannya. Secara umum arah 

perubahan pendidikan Islam bergerak dari dakwah atau memelihara nilai-nilai dan 

ajaran Islam, ke pemenuhan kebutuhan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait 

sampai pada upaya peningkatan mutu akademik. Perubahan yang terjadi menunjukan 

dinamisme lembaga pendidikan Islam di tengah perkembangan masyarakat Indonesia 

dari masa ke masa.74 

Selanjutnya bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara berpendapat 

tentang 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 dab sebagai anggota masyarakat dapatlah 

mecapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.75 

Dari beberapa pengertian tersebut meskipun berbeda secara redaksional, 

namun secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur yang terdapat didalamnya yaitu 

bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukan suatu proses bimbingan, tuntunan 

atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti Pendidik, peserta 

didik, tujuan dan sebagainya. Melalui penjelasan tentang makna pendidikan diatas 

mengisyaratkan bahwa proses Pendidikan berlangsung dalam: pertama, adanya 

transformasi ilmu dan budaya masyarakat dari satu generasi kepada generasi 

beikutnya; kedua, adanya proses pengekalan atau pengabdian sebuah tata nilai yang 

berlaku dimasyarakat tertentu untuk tetap dipertahankan oleh generasi sesudahnya. 
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Setelah membahas pengertian Pendidikan dalam pengertian yang umum, 

selanjutnya adalah mengartikan makna Pendidikan Islam. Para pakar pendidikan 

Islam berbeda pendapat dalam menginterpretasikan pendidikan Islam. Perbedaanya 

tak lain hanya terletak pada perbedaan sudut pandang, diantara mereka ada yang 

mengidentifikasinya dengan mengkonotasikan berbagai peristilahan bahasa, ada juga 

yang melihat dari segi proses kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

Menurut Mustafa Al-Ghulayani : bahwa Pendidikan Islam ialah menanamkan 

akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan 

menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah 

satu kemmapuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, 

kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.76 

Menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung  : Pendidikan Islam ialah Pendidikan 

yang memiliki 2 macam fungsi, yaitu : 

a. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam 

masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat dengan 

kelanjutan hidup (survival) masyarakat sendiri. 

b. Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-peranan 

tersebut dari generasi tua kepada generasi muda.77 

Dari pemarapan para tokoh Pendidikan diatas dapat dikatakan bahwa 

Pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan 

nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi 
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fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala 

aspeknya. 

Pendidikan menurut bentuknya dibedakan dalam tiga kategori. Pendidikan 

sebagai suatu proses belajar mengajar, pendidikan sebagai suatu kajian ilmiah, dan 

pendidikan sebagai lembaga pendidikan. Pendidikan disebut sebagai suatu proses 

belajar mengajar karena pendidikan selalu melibatkan seorang guru yang berperan 

sebagai tenaga pengajar dan murid sebagai peserta didiknya.78 

Jika pendidikan digabungkan dengan istilah Islam menjadi pendidikan Islam, 

maka pengertian dan konsep yang melekat dalam pendidikan berubah, sebab istilah 

pendidikan tidak lagi bersifat meluas karena ada pembatasan kata-kata Islam. Istilah 

Islam sendiri tertuju pada keyakinan, ajaran, sistem tata nilai dan budaya sekelompok 

umat manusia yang beragama Islam.79Objeknya menjadi jelas dan pasti, yaitu orang-

orang yang beragama Islam. Oleh sebab itu, pengertian pendidikan Islam berarti 

pendidikan yang diciptakan, dilaksanakan dan ditujukan untuk umat Islam, persoalan 

pengertian Islam sebagai ajaran agama yang bersifat “ rahmatan lil alamin’’ 

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara 

sadar mengarahkan  dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah  

(kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal 

pertumbuhan dan perkembangannya.80 
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C. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam sebagai ilmu, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, 

karena di dalamnya banyak segi-segi atau pihak-pihak yang ikut terlibat baik 

langsung atau tidak langsung. Adapun segi-segi dan pihak-pihak yang terlibat dalam 

pendiidkan Islam adalah sebagai berikut: 

1) Perbuatan mendidik itu sendiri 

Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik disini adalah seluruh 

kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidikan 

sewaktu menghadapi/mengasuh anak didik. Atau tindaka menuntun, 

membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik 

menuju kepada tujuan pendidikan islam. 

2) Anak didik 

Yaitu pihak yang merupakan obyek terpenting dalam pendidikan. Hal ini 

disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itudiadakan atau dilakukan 

hanyalah untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yang kita 

cita-citakan. Dalam pendidikan Islam anak didik sering kali disebut dengan 

istilah yang bermacam-macam, anatra lain : santri, talib, muta alim, muhazb dan 

tilmiz. 

3) Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam  

Landasan yang menjadi fundament serta sumber dari segala kegiatan 

pendidikan Islam ini dilakukan. Maksudnya pelaksanaan pendidikan Islam harus 

berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini dasar atau sumber 



 

pendidikan Islam yaitu arah kemana anak didik ini akan di bawa secara ringkas, 

tujuan pendidikan Islam yaitu ingin membentuk anak didik menjadi manusia 

yang dewasa Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT dan kepribadian 

Muslim. 

4) Pendidik  

Yaitu subyek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidik ini 

mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan baik atau 

tidaknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan Islam. Pendidik 

ini sering disebut mu’allim, muhaab, ustdz, kyai dan sebagainya.81 

 
D. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau 

kegiatan itu selesai dilakukan. Sedangkan pendidikan adlah suatu usaha dan kegiatan 

yang berproses melalui tahap - tahap dan tingkatan-tingkatan tertentu. Oleh karena itu 

pendidikan terlaksana dalam tahapan tertentu , maka pendidikan tentu saja memiliki 

tujuan yang bertahap dan bertingkat. 

Menurut Zakiah Daradjat tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah 

sesuatu usaha kagiatan selasai.82Sedangkan menurut H.M.Arifin, tujuan itu bisa jadi 

menunjukan kepada masa depan yang terletak suatu jarak tertentu yang tidak dapat 

dicapai kecuali dengan usaha melalui proses tertentu dan tujuan pendidikan ditempuh 
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secara bertingkat.83 Meskipun banyak pendapat yang merumuskan tentang pengertian 

dari tujuan itu sendiri, akan tetapi tetap mempunyai unsur kesamaan yakni perbuatan 

atau maksud yang hendak dicapai melalui proses atau usaha. 

Adapun tujuan pendidikan Islam itu sendiri, menurut Romlah dalam bukunya 

Ilmu Pendidikan Islam ialah sebagai berikut: 

1) Tujuan umum, ialah tujuan yang akan di capai dengan semua kegiatan 

pendidikan baik dengan pengajaran ataupun dengan cara lain. Tujuan ini 

meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, 

penampilan, kebiasaan dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap 

tingkat umum kecerdasan, situasi dan kondisi, dengan kerangka yang sama. 

Bentuk Insan Kamil dengan pola takwa harus dapat tergambar pada diri 

seseorang yang sudah dididik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang 

rendah, sesuai dengan tingkat-tingkat tersebut. Cara atau alat yang paling 

efektif dan efesienuntuk mencapai tujuanpendidikan ialah pengajaran. Tujuan 

umum pendidikan Islam harus di kaitkan pula dengan tujuan pendidikan 

nasional negara tempat pendidikan Islam itu di laksanakan dan harus di 

kaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan itu. Tujuan umum itu tidak dapat di capai kecuali setelah melalui 

proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan keyakinan akan 

kebenarannya. Tahap-tahap dalam mencapai tujuan itu pada pendidikan 
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formal di rumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya di 

kembangkan dalam tujuan instruksional. 

2) Tujuan sementara, adalah tujuan yang akan di capai setekah anak didik di beri 

sejumlah pengalaman tertentu yang di rencanakan dalam suatu kurikulum 

pendidikan formal. 

3) Tujuan akhir, pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan 

akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini berakhir pula.84Tujuan akhir 

pendidikan Islam  itu dapat dipahami dalam firman Allah Swt.  

  ��َ ��
َ
� ��َ َ��ِ ْ  ٱ�� ْ َءاَ�ُ��ا َ  ٱ��ُ��ا ��ُ�  ۦَ��� ُ�َ���ِ�ِ  ٱ��

َوَ� َ�ُ��ُ��� إِ�� َوأَ
ۡ��ُِ��َن  ���  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam  keadaan beragama Islam.” (QS. Ali Imran: 102) 

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang 

merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas kegiatan 

pendidikan. Inilah akhir proses pendidikan itu yang dapat dianggap sebagai 

tujuan akhirnya.  

Menurut H. M. Arifin bila dilihat dari pendekatan sistem intruksional tertentu, 

pendidikan Islam bisa dibagi dalam beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: 
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a) Tujuan intruksional khusus (TIK), diarahkan pada setiap bidang studi 

yang harus dikuasai dan diamalkan oleh anak didik 

b) Tujuan intruksional umum (TIU), diarahkan pada penguasaan atau 

pengamalan suatu bidang studi secara umum atau garis besarnya sebagai 

suatu kebetulan. 

c) Tujuan kulikuler, yang ditetapkan untuk dicapai melalui garis-garis besar 

program pengajaran di tiap institusi pendidikan. 

d) Tujuan institusional, adalah tujuan yang harus dicapai menurut program 

pendidikan di tiap sekolah atau lembaga pendidikan tertentu secara bulat 

seperti tujuan  institusional SLTP/SLTA 

e) Tujuan umum atau tujuan nasional, adalah citacita hidup yang ditetapkan 

untuk dicapai melalui proses kependidikan dengan berbagai cara atau 

sistem, baik sistem formal (sekolah), sistem nonformal (nonklasikal dan 

nonkulikuler), maupun sistem informal (yang tidak terkait oleh formalitas 

program, waktu, ruang dan materi). 

Demikian pula yang terjadi dalam proses kependidikan Islam, bahwa 

penetapan tujuan akhir itu mutlak diperlukan dalam rangka mengarahkan segala 

proses, sejak dari perencanaan program sampai dengan pelaksanaannya, agar tetap 

konsisten dan tidak mengalami deviasi (penimpangan). Adapun tujuan akhir 



 

pendidikan Islam pada hakikatnya adalah ralisasi dari cita-cita ajaran Islam itu 

sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.85 

Dari rumusan tujuan pendidikan islam di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan islam adalah terbentuknya insan kamil yang memiliki wawasan kaffah 

agarmampu menjalankan tugas-tugas hamban nya dan kekhalifahannya. Melalui 

latihan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang baik melalui latihan 

kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasan dan indra. Pendidikan harus melayani 

pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, 

imajinasi, jasmani ilmiah maupun bahasannya dan pendidikan ini mendorong semua 

aspek kearah pencapaian kesempurnaan hidup. 

 
E. Kurikulum Pendidikan Islam  

Kurikulum  sangat penting untuk dunia pendidkan karena merupakan kunci 

utama mencapai sukses dalam dunia pendidikan. Kurikulum banyak diidentikan 

dengan bahan ajar yang selalu berubah- dari periode ke periode. Menurut pengertian 

dasarnya, kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran ( studi islam ) yang harus 

disampaikan guru atau dipelajari siswa.86 

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang 

artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu. Jadi, isitilah kurikulum berasal 

dari  dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang mengandung 
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pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis 

finish.87 

Dalam kosa kata bahasa Arab, istilah kurikulum dikenal dengan kata manhaj 

yang berarti jalan terang yang dilalui oleh manusia diberbagai fase kehidupannya. 

Apabila pengertian ini dikaitkan dengan pendidikan, maka manhaj atau kurikulum 

berarti jalan terang yang dilaluiguru dan murid untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap.88 

Kurikulum dalam arti sempit yaitu kurikulum di anggap sebagai sejumlah 

mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Sedangkan 

kurikulum dalam arti luas yaitu semua pengalaman yang dengan sengaja disediakan 

oleh sekolah bagi para siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.89 

Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan 

perkembangan teori dan praktik pendidikan. Dengan beragamnya pendapat mengenai 

pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

pendidikan atau pengajaran dan hasil pendidikan atau pengajaran yang harus dicapai 

oleh anak didik, atau kegiatan belajar mengajar, pemberdayaan sumber daya 

pendidikan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri.90 

Menurut crow and crow mendifiniskan bahwa kurikulum adalah rancanagan 

pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk 

menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah.91 
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Menurut Dr. Addamardasyi Sarhan dan Dr. Munir Kamil yang disitir oleh Al-

Syaibani, bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, 

sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di 

dalam dan diluar sekolah dengan maksud menolong untuk berkembang menyeluruh 

dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan 

pendidikan.92Kurikulum pendidikan islam adalah bahan-bahan berupa kegiatan, 

pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sistematis diberikan kepada anak didik 

untuk mencapai tujuan.93 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah 

kegiatan yang mencakup berbagai rencana strategi belajar mengajar, pengaturan-

pengaturan  program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada 

kegiatan pendidikan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kurikulum menjadi bagian dari yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap 

bahasan maupun uraian tentang materi dan bahan ajar yang harus diberikan guru 

kepada siswanya. Dalam kasus ini termasuk yang berhubungan dengan batasan-

batasan ontologis (umum berlaku) kemampuan manusia belajar menurut 

pertumbuhan dan perkembangan. Artinya tiap fase kehidupan seseorang 

mengakibatkan perbedaan tingkat kualitas dan kuantitas target-target kurikulum yang 

harus dan bisa diberikan.94 Kurikulum dapat dipandang sebagai “suatu program 

pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-

tujuan pendidikan tertentu.” 
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Kurikulum berlaku pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Mulai dari 

taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dari jenis sekolah kejuruan sampai 

dengan sekolah umum. Termasuk didalamnya lembaga pendidikan islam maupun 

non-islam. Semua menggunakan kurikulum sebagai acuan dasar mata pelajaran yang 

akan dipelajari.95 Dalam kosa kata bahasa arab, istilah kurukulum dikenal dengan kata 

manhaj yang berarti jalan terang yang dilalui oleh manusia diberbagai fase 

kehidupannya. Apabila pengertian ini dikaitkan dengan pendidikan, maka manhaj 

atau kurikulum berati jalan terang yang dilalui dan murid untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap.96 

Kurikulum pendidikan islam berbeda dengan kurikulum pada umumnya, 

kurikulum pendidikan islam memiliki ciri-ciri khusus, yaitu 

1. Dalam kurikulum pendidikan islam, tujuan utamanya adalah pembinaan anak 

didik untuk bertauhid, oleh karena itu, semua sumber yang direnut berasal dari 

jaran islam. 

2. Kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia, sebagai makhluk yang 

memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

3. Kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan landasan 

Al-Qur’an Al-sunnah. 

4. Mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akhlak anak 

didik serta meningkatkan yang akan diterapkan dalam kehidupan konkret. 
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5. Pembinaan akhlak anak didik, sehingga pergaulannya tidak keluar dari 

tuntunan islam. 

6. Tidak ada kadaluarsa kurikulum karena ciri khas kurikulum islam senantiasa 

relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya didalam 

kehidupan masyarakat.97 

Selain memiliki ciri-ciri sebagaimana disebutkan diatas, kurikulum 

pendidikan Islam juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditegakkan. Hamdan 

Ihsani dan Fuad Ihsani mengemukakakn bahwa prinsip kurikulum pendidikan Islam, 

adalah sebagai berikut : pertama, prinsip pertautan yang sempurna dengan agama, 

termasuk ajaran dan nilai-nilainya, mulai dari tujuan, kandungan, metode mengajar, 

cara perlakuan harus didasarkan pada agama. Kedua, prinsip menyeluruh (universal) 

pada tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. Ketiga, prinsip keseimbangan yang 

relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum. Keempat, prinsip keterkaitan antara 

bakat, minat, kemampuan dan kebutuhan pelajar. Kelima, prinsip pemeliharaan 

perbedaan-perbedaan individu diantara para pelajar, baik dari segi minat atau 

bakatnya. Keenam, prinsip menerima perkembangan dan perubahan sesuai dengan 

perkembangan zaman dan tempat. Ketujuh, prinsip keterkaitan antara berbagai mata 

pelajaran dengan pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandug dalam 

kurikulum.98 
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Dasar kurikulum adalah kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk 

materi kutikulum, susunan atau organisasi kurikulum. Dasar kurikulum disebut juga 

sumber kurikulum atau determain kurikulum (penentu). Oleh karena itu, yang 

menjadi dasar kurikulum pendidikan islam adalah : 

1. Dasar agama, dalma arti segala sistem yang ada dalam masyarakat termasuk 

pendidikan, harus metekan dasar falsafah, tujuan dan kurikulumnya pada 

dasar agama islam segala aspeknya. 

2. Dasar falsafah dasar ini memberikan pedoman bagi tuuan pendidikan islam 

secara filosofi sehingga tujuan, isis dan organisasi kurikulum mengandung 

suatu kebenaran dan pandangan hiudp dalam bentuk nilai-nilai yang di yakini 

sebagai suatu kebenaran, baik di tinjau dalam bentuk nilai-nilai yang di yakini 

sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, epistimologi, 

maupun axiomologi. 

3. Dasar psikologis, dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum 

yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik. 

4. Dasar sosial, dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan 

islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat 

islam dan kebudayaannya. 

5. Dasar organisatoris, dasar ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan 

pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran beserta 

penyajiannya dalam proses pembelajaran.99 
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Kelima dasar tersebut harus dijadikan landasan dalam pembentukan 

kurikulum pendidikan islam. Perlu ditekankan bahwa antara satu  dasra 

dengan dasar lainnya tidaklah beridiri sendiri, tetapi haruslah merupakan satu 

kesatuan yang utuh dhinggan dapat membentuk kurikulum pendidikan islam 

yang terpadu. 

F. Kebijakan Pendidikan Islam Mustafa Kemal Di Turki  

1. Masa Kerajaan Utsmani 

Kejayaan kerajaan Islam Turki berada pada masa dinasti Utsmani, lebih 

tepat pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. 

Para raja Turki Utsmani semuanya memiliki gelar Sultan dan Khalifah meskipun 

kekuasaannya berbeda. Sultan memiliki fungsi yaitu mengurusi masalah duniawi, 

sementara Khalifah memiliki kekuasaan di bidang agama.100 Kekuasaan tersebut 

di peroleh dengan cara turun temurun, yang berarti kedudukan sultan bisa 

digantikan oleh saudaranya dan bukan anaknya. Hal ini lah yang menjadi pemicu 

terjadinya pertempuran antar pangeran yang mengakibatkan melemahnya 

kekuasaan kerajaan Utsmani di Turki. Raja Usman I adalah putera dari Erthogol 

yang menjadi pendiri kerajaan Utsmani pada tahun 699 H (1300 M),101 Ia 

mendapat gelar sebagai Raja besar keluarga Usman yang kemudian disebut 

dengan Daulah Islamiyah. Dia telah memerintah sejak tahun 1290 sampai 1326 

M. Usman yang dikenal sebagai Gazi (Ksatria Iman) meninggal pada tahun 1324. 
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Dalam melakukan ekspansinnya, di dalam kepemimpinannya Raja Usman 

memberikan 3 pilihan kepada Raja-Raja kecil seperti : masuk Islam, membayar 

jizyah, atau berperang, sedangkan pilihan masuk Islam merupakan pilihan yang 

paling banyak dipilih oleh raja-raja tersebut, karena membayar jizyah dirasa 

sangatlah mahal dan mereka takut rugi, sedangkan berperang tidak mungkin di 

terapkan karena kuatnya pasukan tentara yang dimiliki kerajaan Utsmani. 

Dengan cara seperti itu mmbuat wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan 

bertambah besar. 

Sebelum Islam masuk dan berkembang di Turki, wilayah tersebut 

diduduki oleh kerajaan Romawi, dimana kekaisaran Romawi mendirikan ibukota 

baru bagi kerajaannya di wilayah Anatoli, yang akhirnya disebut dengan 

Konstantinopel. Pada abad 395 M, kerajaan Romawi terpecah menjadi dua 

bagian yaitu Romawi Barat dan Roma Timur. Ibukota dari Romawi Timur 

berada di wilayah Konstantinopel, sedangkan ibukota Romawi Barat di Roma. 

Kerajaan Romawi Timur berkuasa di Turki sejak 395-1453 M. pada saat itu 

romawi timur sudah memiliki dua kerajaan yang berdiri, yaitu kerajaan Seljuk 

dan kerajaan Utsmani. Pada abad ke 13 Romawi Timur mengalami kekalahan 

dalam berperang ini membuat kerajaan Romawi Timur terus mengalami 

kemunduran karena kehilangan beberapa kekuasaannya atas beberapa wilayah. 

Salah satu wilayahnya yaitu bagian barat Anatoli. Dan akhir dari masa kekuasaan 

Byzantium ketika bangsa Turki Utsmani berhasil merebut Konstantinopel pada 

tanggal 29 Mei 1453. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin Turki 



 

Utsmanidalam penaklukan Konstantinopel, ini merupakan puncak kejayaan 

Turki Utsmani di kawasan Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Keberhasilan 

ini membuat pemerintah Turki Utsmani memperoleh pengaruh Islam yang kuat. 

Wilayah Dinasti Turki Utsmani meliputi kawasan Jazirah Arab, Balkan, 

Hongaria hingga kawasan Afrika Utara.102 

Atas keberhasilan Sultan Muhammad II menaklukan Konstantinopel ia 

diberikan gelar Al-Fatih, yang berarti Khalifah. Sultan Muhammad II juga 

dianggap sebagai pembawa perubahan bagi perkembangan umat islam, karena 

Konstantinopel merupakan kota yang belum pernah berhasil di taklukan oleh 

Raja-Raja sebelumnya. Karena Konstantinopel memiliki keindahan dan 

kemegahan bagi bangsa Romawi. Dan Konstantinopel berganti nama menjadi 

Istanbul serta dijadikan sebagai ibukota kerajaan Utsmani. Konstantinopel 

kemudian menjadi pusat kebudayaan Turki, Bangsa Arab menjadikan kota 

Istanbul sebagai tempat di dalam bidang agama, ilmu, prinsip-prinsip 

kemasyarakatn, dan hukum. Dan huruf arab dijadikan sebagai huruf resmi yang 

digunakan oleh kerajaan Utsmani. Selain itu,kemajuan lain dinasti Utsmaniyah 

yaitu pembangunan di bidang infrastruktur dan pertahanan militer. Ini terlihat 

dari banyaknya bangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan bangunan lainnya. 
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2. Masa Pemerintahan Mustafa Kemal  

Turki Utsmani sebelumnya mengalami kemunduran karena banyaknya 

permasalahan baik internal maupun eksternal, seperti kekalahan dinasti Turki 

Utsmani pada perang dunia I, yang mengantarkan Turki pada puncak krisisnya 

karena sistem perpolitikan dan sosial-ekonomi yang terjadi. Keadaan tersebut 

menyebabkan munculnya berbagai gerakan di Turki seperti Tanzimat Utsmani 

Muda, dan juga Turki Muda, yang berusaha untuk menyelamatkan Turki dari 

berbagai keterpurukan. Mustafa Kemal Attaturk merupakan seorang tokoh 

gerakan pembaharuan di Turki, semangat nasionalismenya yang sangat tinggi 

mendorongnya untuk melakukan perubahan di Turki yang bertujuan untuk 

bersaing dengan Negara-negara maju di Eropa dan Barat. Mustafa Kemal 

memulai perjuangannya dengan memimpin pasukan Turki dalam perang 

kemerdekaan melawan Negara penjajah seperti Prancis, Inggris, Yunani dan 

Italia, ia juga melakukan konspirasi dengan Ismet Inounu untuk menjatuhkan 

kekuasaan khalifah dengan cara melakukan revolusi. Mustafa Kemal 

beranggapan bahwa untuk menjadi Negara maju, masyarakat Turki harus 

merubah gaya tradisional kearah kehidupan bergaya modern seperti Negara 

Eropa dan Barat. 

Mustafa Kemal di dalam reformasi pembaruannya dalam mewujudkan 

Turki Modern membawa prinsip ideologi Kemalisnya seperti : 

1. Republikanisme, merupakan penghapusam seluruh sitem politik dan 

pemerintahan yang ada di zaman Turki Utsmani. 



 

2. Populisme, merupakan persamaan hak untuk menduduki semua jabatan 

yang ada di pemerintahan. 

3. Nasionalisme, prinsip ini digunakan untuk menghilangkan nilai sosial 

budaya Turki Utsmani atau menetralisir paham Kemalis. Artinya 

menerapkan nilai budaya Barat di segala aspek kehidupan. 

4. Reformisme, untuk mewujudkan Turki modern maka Turki harus 

mengadopsi cara dan kebudayaan baru, ilmu pengetahuan, dan nilai 

kehidupan bangsa Eropa. 

5. Sekulerisme, prinsip ini berguna untuk memisahkan peran agama dalam 

sistem pemerintahan, agama tidak boleh mencampuri segala urusan yang 

ada di pemerintahan.103 

6. Etatisme, bertujuan untuk memperbaiki kesulitak ekonomi Turki setelah 

perang kemerdekaan , tujuannya untuk menunjukan sistem intervensi 

Negara terhadap semua aspek kehidupan demi kepentingan kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat.  

Revolusi pemerintahan Turki ini di mulai pada tahun 1919-1923 dengan 

tujuan merubah segala aspek kehidupan di Turki kearah yang lebih modern, ia 

bersama teman-teman perjuangannya tidak lagi mengakui keberadaan pemerintah 

Utsmani, karena di anggap sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas yang 

semestinya, sehingga ia mendirikan Dewan Nasional pada permulaan Juli 1920 

dengan mendasarkan pada pemerintahan rakyat dalam praktek kenegaraan. 
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Dengan adanya hal tersebut terbentuklah dua pemerintahan di Turki yaitu 

pemerintahan Sultan di Istanbul dan Dewan Nasional di Ankara. 

Pada 6 Desember 1922 Mustafa Kemal mendirikan Partai Rakyat 

sebagaijalur politiknya menuju pemilihan umum.104 Setelah melalui berbagai 

proses Mustafa Kemal berhasil di lantik menjadi presiden pertama Turki pada 

tanggal 29 Oktober 1923, dan kemudia ia langsung menetapkan Turki sebagai 

sebuah Negara Republik. Sejak saat itu Mustafa Kemal mulai menerapkan sistem 

dan kebijakan baru di dalam pemerintahan Turki, contohnya seperti 

memindahkan ibu kota Turki dari Istanbul ke Ankara, dan menjadikan tanggal 29 

November sebagai hari kemerdekaan Turki, pada saat itu ia juga menerapkan 

sistem sekuler dalam berbagai aspek kehidupan di Negara Turki serta 

menyebarkan paham-paham sekulerisme di negaranya.Tidak hanya di dalam 

aspek agama namun juga berbagai kehidupan yang lain, seperti konstitusi 

misalnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat seperti perkawinan 

dengan hukum-hukum sipil, itu semua di ambil atau di adopsi dari sistem Barat. 

Setelah 15 tahun menjadi pemimpin Turki, Mustafa Kemal meninggal dunia 

karena penyakit yang di deritanya, ia meninggal pada tanggal 10 November 

1938, dan kepemimpinannya di serahkan ke Mustafa Ismet Inonu yang juga 

berasal dari partai yang sama yaitu Partai Rakyat Republik atau CHP. Ia 
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menerapkan sistem pemerintahan partai tunggal untuk menjalankan 

pemerintahannya hal ini bertujuan. 

Setelah melalui berbagai proses Mustafa Kemal berhasil di lantik menjadi 

presiden pertama Turki pada tanggal 29 Oktober 1923, dan kemudia ia langsung 

menetapkan Turki sebagai sebuah Negara Republik. Sejak saat itu Mustafa 

Kemal mulai menerapkan sistem dan kebijakan baru di dalam pemerintahan 

Turki, contohnya seperti memindahkan ibu kota Turki dari Istanbul ke Ankara, 

dan menjadikan tanggal 29 November sebagai hari kemerdekaan Turki, pada saat 

itu ia juga menerapkan sistem sekuler dalam berbagai aspek kehidupan di Negara 

Turki serta menyebarkan paham-paham sekulerisme di negaranya Tidak hanya di 

dalam aspek agama namun juga berbagai kehidupan yang lain, seperti konstitusi 

misalnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat seperti perkawinan 

dengan hukum-hukum sipil, itu semua di ambil atau di adopsi dari sistem Barat. 

Setelah 15 tahun menjadi pemimpin Turki, Mustafa Kemal meninggal dunia 

karena penyakit yang di deritanya, ia meninggal pada tanggal 10 November 

1938, dan kepemimpinannya di serahkan ke Mustafa Ismet Inonu yang juga 

berasal dari partai yang sama yaitu Partai Rakyat Republik atau CHP. Ia 

menerapkan sistem pemerintahan partai tunggal untuk menjalankan 

pemerintahannya hal ini bertujuan 31 supaya tidak ada kesempatan bagi partai 

lain untuk bergabung dalam pemerintahannaya. Walaupun Mustafa Kemal 



 

meninggal bukan berarti ideologidan prinsip Kemalis hilang begitu saja.105 

Ideologi kemalis ini tetap di terapkan pada pemerintahan Turki karena kemalis 

ini di nilai telah memiliki pandangan politik yang matang dalam melakukan 

pembaharuan dan pembangunan di Turki. Pasca meninggalnya Mustafa Kemal 

terdapat lebih dari 10 presiden yang menjadi pemimpin Turki, namun jarang di 

antara mereka yang mau dan berani keluar dari prinsip dan ideologi Kemalis 

dalam menjalankan kursi pemerintahannya, hal ini di karenakan keinginan 

mereka untuk menerusak ideologi Kemalis tersebut dan juga ada peran militer 

yang sangat progresif dalam menjaga nilai-nilai sekuler di Turki. 
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BAB III 

BIOGRAFI 

 
A. Biografi Mustafa Kemal Attaturk 

Mustafa Kemal Pasya yang kemudian hari dikenal dengan Kemal Attaturk 

lahir di Salonika pada tanggal 12 maret tahun 1881 dari keluarga yang modern. Orang 

tuanya bernama Ali Riza seorang pegawai biasa di salah satu kantor pemerintah di 

kota itu, Ayah Mustofa Kemal adalah pegawai Pabean dan setelah pensiun menjadi 

pedagang kayu.106Sedangkan ibunya bernama Zubayde Hanim, seorang wanita yang 

amat dalam perasaan keagamaannya. Ali Riza meninggal dunia saat Mustafa Kemal 

berusia tujuh tahun. Ia kemudian diasuh oleh ibunya 

Riwayat pendidikan Mustafa Kemal dimulai sejak tahun 1893 ketika ia 

memasuki sekolah Rushdiye (sekolah menengah militer Turki). Pada tahun 1895 ia 

masuk ke akademik militer di kota Monastir dan pada 13 Maret 1899 ia masuk ke 

sekolah ilmu militer di Istambul sebagai kadet pasukan infanteri. Tahun 1902 ia 

ditunjuk menjadi salah satu staf pengajar dan pada bulan Januari 1905 ia lulus dengan 

pangkat kapten. 

Kehidupan Mustafa Kemal sejak 1905 sampai dengan 1918 diwarnai dengan 

perjuangan untuk mewujudkan identitas kebangsaan Turki. Sebagai pejabat militer di 

dalam imperium Turki Usmani saat itu, ia mendirikan sebuah organisasi yang 

bernama Masyarakat Tanah Air (Fatherland Society). Ia juga bergabung bersama 
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Kongres Turki Muda yang membentuk Komite Kebangsaan dan Kemajuan 

(Committee for Union and Progress). 

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1919 Mustafa Kemal 

berusaha mewujudkan prinsip-prinsip generasi Turki Muda. Di bawah 

kepemimpinannya, elit nasional Turki berhasil memobilisir perjuangan rakyat Turki 

dan melawan pendudukan asing. Rakyat Turki berhasil memukul mundur kekuatan 

penjajahan dari tanah bangsa Turki, yang secara tidak langsung menjadi kemenangan 

awal bagi Mustafa Kemal.107 

Mustafa adalah salah satu penyelamat negara Turki dari jajahan bangsa Barat 

pada saat itu, dengan ide pemikiranya yaitu nasionalisme, westernisasi dan 

sekularisasi. ia mencita-citakan sebuah negara modern sekuler dengan menggunakan 

wibawa dan kharismanya untuk memperkenalkan program reformasi secara luas.108 

Termasuk dalam gerakan inipenghapusan kekhilafahan, yang mendasari otoritas 

religius para sultan dan semua institusi Islam, memperkenalkan hukum,pakaian, dan 

kalender Barat, menggunakan abjad Latin, dan menghapus konstitusi yang 

menyatakan Islam sebagai agama negara.109Kakeknya  adalah seorang guru sekolah 

dasar di Salonik a. 

Kelompok nasionalisme Turki menjulukinya sebagai Attaturk (bapak Turki) 

padatahun 1934.110 Pada mulanya Mustafa, atas desakan ibunya dimasukkan di 
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madrasah  tetapi karena tidak merasa senang belajar di sana, ia selalu melawan guru. 

Kemudian ia dimasukkan orang tuanya ke sekolah modern di Salonika. Selanjutnya ia 

memasuki sekolah militer menengah atas usahanya sendiri. Dalam usia 14 tahun ia 

tamat di sekolah ini dan meneruskan ke sekolah latihan militer di Monastir. Di tahun 

1899, setelah menyelesaikan pelajaran di sekolah latihan militer, ia memasuki 

sekolah tinggi militer di Istanbul  ijazahnya ia peroleh enam tahun kemudian dan 

kepadanya  diberi pangkat kapten.111Ketika di Istambul  Mustafa Kemal dengan 

teman-temannya membentuk perkumpulan rahasia yang menerbitkan surat kabar, 

tulisan-tulisan dan mendukung kritik terhadap pemerintahan sultan. Selama masih 

belajar, Mustafa Kemal sudah mulai kenal dengan politik melalui seorang temannya 

bernama Ali Fethi. 112 

Kemudian ia ditangkap bersama dengan teman-temannya dan dipenjarakan 

beberapa bulan. Setelah dibebaskan, diasingkan ke Suria dengan seorang temannya 

Ali Fuad, Mustafa Kemal memulai karirnya di bidang kemiliteran, ia ditugaskan 

untuk bergabung dengan pasukan di Damaskus untuk menumpas pemberontakan, 

sekte Druez. Di tengah karir militernya  ia tetap melakukan kegiatan politik dengan 

mendirikan kelompok oposisi di bawah tanah 1906. 

Di tahun 1907 ia dipindahkan ke Salonika di staf umum. Dan memberntuk 

perkumpulan persatuan yang berpusat di kota ini. Perkumpulan baru itu lebih besar 

pengaruhnya dari perkumpulan Ve Hunyet (Tanah air dan kemerdekaan). Dalam 
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konferensi perkumpulan yang diadakan di Salonika, Mustafa Kemal Attaturk 

mengeluarkan pendapatnya tentang partai dan tentara, yang keduanya telah 

bergabung menjadi satu dalam perkumpulan tersebut.113 

Mustafa Kemal menyatakan agar negara dan konstitusi dapat dipertahankan, 

diperlukan tentara yang kuat disatu pihak dan partai yang kuat di pihak yang lain, 

tetapi tidak boleh digabungkan. Seharusnya perwira mesti disuruh memilih tinggal 

dalam partai dan keluar dari tentara atau tinggal dalam tentara dan keluar dari partai  

Mustafa Kemal dan Ali Fethi akhirnya dibuang ke Sofia. 

Ali Fethi sebagai duta dan Kemal sebagai atase militer. Disinilah Kemal 

berkenalan langsung dengan peradaban Barat, yang menarik perhatiannya adalah 

pemerintahan parlementer. Setelah perang dunia I ia dipanggil untuk menjadi 

panglima Devisi 19. Di medan pertempuran, ia menunjukkan keberanian dan 

kecakapan terutama di Gallipoli dan daerah perbatasan Kaukasus.Sebagai 

penghargaan terhadapnya, pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi jenderal 

ditambah gelar pasya.114 

Mustafa Kemal tiba di wilayah Anatolia Timur pada tahun 1919, empat hari 

setelah penyerbuan sekutu yang dimotori oleh tentara dari Yunani. Mustafa Kemal 

yang bekerjasama dengan para pemberontak membentuk kader-kader  militer tangguh 

untuk suatu kesatuan tentara nasional. Sejak saat itu, mereka merencanakan 

membentuk suatu negara nasional Turki yang merdeka.115 
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Mustafa Kemal dan kawan-kawannya dari kaum pemberontak tersebut 

kemudian mengeluarkan maklumat dengan pernyataan sebagai berikut: 

1. Kemerdekaan tanah air dalam keadaan bahaya. 

2. Pemerintahan di ibukota terletak dibawah kekuasaan sekutu dan oleh karena 

itu tidak dapat menjalankan tugas. 

3. Rakyat Turki harus berusaha sendiri untuk membebaskan tanah air dari 

kekuasaan asing. 

4. Gerakan-gerakan pembebasan tanah air yang telah ada harus di 

koordinasikan oleh satu panitia nasional pusat. 

5. Untuk itu perlu diadakan kongres.116 

Setelah maklumat tersebut hingga keibukota, Mustafa Kemal dipanggil 

pulang. Karena ia menolak, ia pun secara resmi dipecat dari dinas militer.Mustafa 

Kemal keluar dari dinas itu dan ia diangkat oleh perkumpulan pembela hak-hak 

rakyat cabang Erzurun sebagai ketua.117Akhirnya asosiasi tersebut juga menjadi alat 

perjuangan politik masa depan. 

Pada tahun 1920, ia telah  mendirikan Nasional Assembly (Dewan Nasional) 

di Ankara. Pada saat pendiriannya ia menyatakan bahwa kenyataan yang paling 

mendasar dalam praktek kenegaraan adalah kecenderungan profesionalisme, yaitu 
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pemerintahan rakyat. Hasilnya adalah dalam Law Of  Fundamental Organization, 20 

Januari 1921 yang merupakan kesempatan Grand Nasional Assembly.118 

Dikatakan bahwa yang menjadi pengauasa adalah mereka yang menjadi 

perwakilan rakyat. Selanjutnya Mustafa Kemal dan kawan-kawannya dari golongan 

nasionalis bergerak terus dan dengan perlahan-lahan dapat menguasai situasi, 

sehingga akhirnya sekutu terpaksa mengakui mereka sebagai penguasa defacto dan 

dejure di Turki pada tahun 1923 ditandatangani perjanjian lausanne pemerintahan 

Mustafa Kemal mendapat pengakuan internasional. 

Adapun reformasiyang dijalankannya yang kemudian oleh para 

pendukungnyadisebut sebagai prinsip-prinsip kemalisme.119Yaitu republikanisme, 

nasionalisme, republisme, etatisme,reformisme dan westernisasi. 

B. Kebijkan Pendidikan Islam Di Turki Pada Tingkat Level Dasar 

 Pada tahun 1920, tahun-tahun awal berdirinya Republik Turki, reformasi 

pendidikan dilakukan di empat bidang: "Unifikasi Pendidikan"; "Organisasi 

Pendidikan"; "Modifikasi di Mutu Pendidikan" dan "Perluasan Pendidikan". Tujuan 

dari proses perubahan sosial yang diluncurkan setelah pembentukan Republik adalah 

untuk mengarahkan struktur sosial tradisional kearah yang lebih modern.. Reformasi 

besar pertama sekitar waktu ini adalah adopsi dari UU Unifikasi Pendidikan, No. 430 

pada tahun 1924. Isinya adalah : 
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1.Menghapus segala bentuk pengawasan atas sekolah-sekolah oleh lembaga 

Islam, dan tugas pengawasan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan.  

2. Sedikit demi sedikit pelajaran agama dikurangi dari kurikulum pendidikan 

sampai akhirnya dihapus total pada tahun 1935 Selain itu, dilakukan juga penutupan 

madrasah-madrasah, menghapus pelajaran bahasa Arab, yang terdapat dalam 

kurikulum sekolah dan ditukar dengan latin.120 Setelah itu, Undang-Undang Nomor 

789 yang dikeluarkan pada 22 Maret 1926 meresmikan sistem pendidikan sekuler, 

berdasarkan prinsip-prinsip Republik. Undang-undang ini, bersama dengan berbagai 

langkah-langkah lain, saat tingkat dan afiliasi pendidikan kejuruan dan pendidikan 

teknis kepada Departemen Nasional Pendidikan. Adapun Dewan Pendidikan 

Nasional pertama kali didirikan pada tanggal 22 Maret 1926.121 

Dengan undang-undang ini, kader modernisasi Republik baru menghapuskan 

dualisme yang ada sampai sekarang di lembaga pendidikan dari periode Ottoman 

antara pendidikan sekuler dan agama. Dan sistem 'sekuler' nasional pendidikan, 

dibentuk pada model Eropa Barat, khususnya sistem Perancis. Contohnya adalah 

Galatasaray Lisesi (Galatasaray Lycee) yang berdiri pada tahun 1868 dengan 

perjanjian antara Perancis dan Kekaisaran Ottoman. Sekolah ini menjabat sebagai 

model untuk sekolah menengah setelah berdirinya Republik. 
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Karakteristik yang paling mencolok dari sistem pendidikan dari periode 

Republik adalah sentralisasi yang ketat. Dengan cara UU Unifikasi Pendidikan, 

semua lembaga ilmiah dan pendidikan dibawa di bawah Departemen Pendidikan 

Nasional, semua jenis lembaga pendidikan dan pelatihan agama tidak berfungsi, 

sekolah asing, serta orang-orang dari kelompok minoritas, dibawa di bawah kontrol 

negara. Pendidikan ini memiliki fungsi penting dalam upaya modernisasi dan 

westernisasi dari proses pembangunan bangsa. Hal itu sangat diyakini menjadi 

sesuatu yang positif bagi transformasi masyarakat tradisional, Islam menjadi 

'masyarakat modern', dan anggota menghormati peradaban dan budaya Barat. 

Sebenarnya, hal ini terjadi di banyak negara-negara yang baru dibentuk. Diharapkan 

bahwa pendidikan dapat menjadi sarana untuk memberikan reformasi sosial dan 

budaya dan nilai-nilai dasar. Fungsi pendidikan sangat penting dalam hal 

pengembangan identitas kewarganegaraan baru Turki. Tahun 1923 sampai dengan 

1946 disebut periode mono-party(monopartai) di Turki, yaitu Negara dengan satu 

partai. Partai Republik Rakyat, didirikan oleh Kemal Attatürk, yang mana negara 

menjadi kekuatan politik tunggal sampai 1946. Kebijakan pendidikan era monopartai 

ini didasarkan pada konseptualisasi pendidikan dan sebagai pelatihan untuk 

memfasilitasi dan mengadopsi nilai-nilai sosial, politik dan budaya yang baru agar 

mendukung pembentukan struktur kelembagaan. Fungsi sosialisasi politik dan 

budaya pendidikan adalah menjadi tema utama.  

Departemen Pendidikan mengeluarkan edaran pada 19 Desember 1923 

menyatakan: 'Sekolah diwajibkan untuk mengindoktrinasi loyalitasnya kepada 



 

prinsip-prinsip Republik. Selanjutnya, upaya pendidikan dan sosialisasi informal 

yang dibuat bagi populasi orang dewasa demi terwujudnya sosialisasi politik tersebut. 

Yang paling penting di antara mereka adalah sekolah umum didirikan di kota-kota 

dan beberapa rumah baca umum di pedesaan, yaitu pada akhir tahun 1928 untuk 

mempromosikan keaksaraan. Setelah 1930 ruang baca umum dibuka di desa-desa dan 

pada Februari 1932, "rumah rakyat" didirikan untuk pendidikan umum.122 Sarana 

tersebut didirikan sebagai lembaga pendidikan utama bagi masyarakat, memberikan 

layanan pendidikan seperti kelas sastra. Dengan demikian, mereka menjadi lembaga 

penting yang diarahkan untuk proses pembangunan bangsa. 

 Setelah tahun 1921, Komisi dari Wise Men yang mengadakan sidang untuk 

membahas, menetapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan pelatihan. Kemudian, terdapat enam belas pertemuan 

"Dewan Pendidikan Nasional" yang diselenggarakan dengan tujuan yang sama, yang 

pertama pada tahun 1939 dan yang terakhir di 1999. Dewan-Dewan Pendidikan 

Nasional yang dibentuk di tingkat nasional berdiri sebagai lembaga penasehat yang 

paling penting untuk Kementerian. Mereka termasuk peserta dari semua sektor sosial 

dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan untuk 

melampaui tingkat peradaban kontemporer. Dewan juga membantu dalam 

menetapkan kebijakan pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional telah 

mendirikan "Komite Bahasa", sesuai dengan Undang-Undang Nomor 789, dalam 

rangka untuk mempromosikan bahasa Turki antara bahasa lain di dunia, dan untuk 
                                                             

 



 

memurnikan bahasa Turki dari efek bahasa lain. Komite ini menetapkan dasar untuk 

instruksi dalam bahasa Turki, dan ditingkatkan dan diperluas praktek di seluruh 

negeri Turki menjadi bahasa umum dalam pendidikan pada 1 November 1928 

disesuaikan.8 

Dengan UU Nomor 1353 yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat melek 

huruf, memfasilitasi pendidikan dan membuat bahasa Turki menjadi bahasa umum. 

Alfabet Latin juga diadopsi dalam Undang-undang ini. Ini menandai dimulainya 

kampanye keaksaraan nasional, dan "sekolah negeri" dibuka di akhir tahun 1928 

untuk Pada saat yang sama, adalah fakta yang sebenarnya bahwa pendidikan sangat 

penting untuk negara miskin secara ekonomi dengan fisik, sumber daya manusia dan 

keuangan yang terbatas. Hal ini diperlukan untuk melatih setiap individu agar 

menjadi seseorang yang profesional yang mampu untuk setiap industri dan jasa. Juga 

sangat penting untuk meningkatkan produksi pertanian dan industri. Dalam program 

pelatihan diarahkan pada desa Turki, penekanan ditempatkan pada peningkatan 

produktifitas. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah mendirikan Kelas 

pelatihan di desa bagi Perempuan (Gezici Koy Kadınları Kursları) dan kelas pelatihan 

di desa bagi pria (Koy Erkek Sanat Kursları) diperkenalkan pada tahun 1938 dan 

1939 oleh Departemen Pendidikan. Di negara-negara yang baru didirikan, pendidikan 

diatur, dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Akibatnya, sekolah-sekolah Turki 

pada awal pemerintahan adalah menjadi institusi pemerintah, namun tidak menutup 

kemungkinan bagi masyarakat untuk membangun sekolah swasta, seperti dalam 

sambutannya Majelis Nasional Agung pada tahun 1925, Mustafa Kemal meminta 



 

orang-orang kaya untuk membangun lembaga pendidikan swasta.Situasi ini telah 

berubah sejak tahun 1980-an dengan pelaksanaan kebijakan neo-liberal dalam 

ekonomi dan masyarakat. Penyediaan pendidikan diterima sebagai tanggung jawab 

negara, tapi itu belum mencakup keseluruhan masyarakat Turki. Sampai Agustus 

1997, pendidikan dasar adalah wajib sampai lima tahun. Dengan kata lain, tugas 

negara untuk menyediakan pendidikan yang sama bagi setiap warga negara individu 

hanya berlangsung lima tahun sampai Agustus 1997. Dan bahkan beberapa anak tidak 

dapat menikmati duduk di bangku sekolah. Hal ini karena diskriminasi pendidikan 

berdasarkan kelas, wilayah, jenis kelamin dan kelompok etnis telah mencegah 

masyarakat untuk menrasakan duduk di bangku sekolah dasar.  

Kemudian wajib belajar meningkat dari 5 sampai 8 tahun pada tahun 1997 

Sebagian besar lembaga pendidikan menengah dan tinggi juga didirikan, dibiayai dan 

dikendalikan oleh negara, namun tingkatan pendidikanya tidak wajib. Situasi seperti 

ini memiliki konsekwensi yang besar, karena, ketika statistik pendidikan diperiksa, 

titik paling dramatis dari eliminasi dari sistem pendidikan yang ditemukan terjadi 

selama transisi dari SD ke pendidikan menengah. Mengutip beberapa statistik, di 

1945-1946, hanya 12 persen dari mereka yang lulus dari sekolah dasar dan 

melanjutkan ke sekolah menengah. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun ajaran 

1971-1972, tingkat transisi dari SD ke pendidikan menengah adalah 42,7 persen. 

Selain itu, ada perbedaan besar antara biaya belajar untuk anak laki-laki dan 

perempuan. Pada tahun 1971-1972 itu 29,5 persen untuk anak perempuan dan 51,3 

persen untuk anak laki-laki. Pada tahun yang sama, presentasi masyarakat yang 



 

sekolah untuk kelompok usia tingkat menengah adalah 35 persen; 19,3 persen untuk 

anak perempuan, dan 50,1 persen untuk anak laki-laki. Pada tahun 1984-5 sekolah, 

56,4 persen dari mereka menyelesaikan pendidikan dasar memiliki akses ke tingkat 

pertama pendidikan menengah. Angka ini meningkat menjadi 68,7 persen pada tahun 

1994-1995, sedangkan tingkat sekolah untuk seluruh pendidikan menengah adalah 

46,5 persen (1994, 1995). Yang dimaksud dengan sekolah menengah di turki adalah 

sekolah menengah yang memakan waktu 3 tahun. Disekolah ini, sistem satu guru 

kelas untuk setiap perubahan ke spesialis guru untuk setiap mata pelajaran. Siswa 

dapat memilih satu bahasa asing, dari inggris, Prancis, atau Jerman. Pendidikan pada 

tingkat ini adalah gratis, kecuali di sekolah swasta. Pendidikan menengah terdiri dari 

Ortaokul dan Lioce Ortaokul. 

Bagi anak-anak berumur 12-14 tahun. Adapun pendidikan tinggi meliputi 

semua institusi pendidikan setelah pendidikan menengah, yang menyediakan 

setidaknya dua tahun dan mendidik siswa untuk melanjutkan kejenjang sarjana, 

master atau tingkat doctor. Lembaga pendidikannya terdiri dari universitas, fakultas, 

institute, sekolah pendidikan tinggi, konservatori, sekolah kejuruan pendidikan tinggi, 

dan pusat penelitian aplikasi. Tujuan pendidikan tinggi adalah untuk melatih tenaga 

kerja dalam suatu sistem, prinsip pendidikan, dan pelatihan kontemporer untuk 

memenuhi kebutuhan Negara. 

Salah satu peraturan hukum yang penting tentang pengoperasian sekolah 

swasta adalah Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Swasta yang 

diberlakukan pada tahun 1965 dan dilaksanakan dengan penegakan Lembaga 



 

Pendidikan Khusus. Ini mencakup sekolah swasta dari setiap tingkat yang dijalankan 

di Turki atau bagi kelompok minoritas. Ada pengawasan yang ketat dan kontrol oleh 

negara melalui Departemen Pendidikan. Meskipun menurut Pasal 2 Undang-undang 

ini, lembaga-lembaga ini tidak dapat didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan 

keuntungan. Permasalahan selanjutnya sang cukup menonjol dalam sistem 

pendidikan di Turki adalah adanya kesenjangan gender dalam pendidikan. Pendidikan 

yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu karakteristik yang 

paling mencolok dari sistem pendidikan di Turki. Pada tahun 2002, tingkat buta huruf 

untuk perempuan dalam populasi pedesaan umum adalah 30,4 persen, sedangkan 

untuk laki-laki itu 10,1 persen, dan di daerah perkotaan 18,7 persen untuk perempuan 

tapi 4,5 persen untuk laki-laki. Kurikulum dan sosialisasi proses gender di sekolah 

cenderung untuk mereproduksi dan memperkuat peran gender yang ada patriarki dan 

stereotip. Sejumlah penelitian telah berurusan dengan aspek diskriminasi di sekolah-

sekolah Turki. Sebuah contoh yang mencolok adalah kecenderungan dalam buku 

sekolah untuk menunjuk peran sosial yang lebih bergengsi dan pekerjaan yang sesuai 

untuk laki-laki dan perempuan dalam menggambarkan peran domestic dan 

kepeduliannya. Hal ini sering menekankan bahwa kewajiban terbesar wanita adalah 

menjadi ibu rumah tangga.Untuk meningkatkan rasio melek huruf di kalangan 

perempuan untuk 100 persen. Sesuai dengan usaha ini, pada tahun 1997 pendidikan 

dasar wajib diperpanjang dari lima sampai delapan tahun. 

Salah satu peraturan hukum yang penting tentang pengoperasian sekolah 

swasta adalah Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Swasta yang 



 

diberlakukan pada tahun 1965 dan dilaksanakan dengan penegakan Lembaga 

Pendidikan Khusus. Ini mencakup sekolah swasta dari setiap tingkat yang dijalankan 

di Turki atau bagi kelompok minoritas. Ada pengawasan yang ketat dan kontrol oleh 

negara melalui Departemen Pendidikan. Meskipun menurut Pasal 2 Undang-undang 

ini, lembaga-lembaga ini tidak dapat didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan 

keuntungan. Permasalahan selanjutnya sang cukup menonjol dalam sistem 

pendidikan di Turki adalah adanya kesenjangan gender dalam pendidikan. Pendidikan 

yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu karakteristik yang 

paling mencolok dari sistem pendidikan di Turki. Pada tahun 2002, tingkat buta huruf 

untuk perempuan dalam populasi pedesaan umum adalah 30,4 persen, sedangkan 

untuk laki-laki itu 10,1 persen, dan di daerah perkotaan 18,7 persen untuk perempuan 

tapi 4,5 persen untuk laki-laki. Kurikulum dan sosialisasi proses gender di sekolah 

cenderung untuk mereproduksi dan memperkuat peran gender yang ada patriarki dan 

stereotip. Sejumlah penelitian telah berurusan dengan aspek diskriminasi di sekolah-

sekolah Turki. Sebuah contoh yang mencolok adalah kecenderungan dalam buku 

sekolah untuk menunjuk peran sosial yang lebih bergengsi dan pekerjaan yang sesuai 

untuk laki-laki dan perempuan dalam menggambarkan peran domestic dan 

kepeduliannya. Hal ini sering menekankan bahwa kewajiban terbesar wanita adalah 

menjadi ibu rumah tangga. Akhirnya, Turki membuat Undang-Undang Pendidikan 

Nomor 222 yang menegaskan aturan kesetaraan kesempatan dalam pendidikan (Pasal 

1). Menurut UU No. 1739, pendidikan adalah prinsip utama di semua tingkatan. 

Beberapa sekolah, bagaimanapun, dapat dialokasikan untuk anak laki-laki atau 



 

perempuan untuk semua pendidikan, kemungkinan dan kebutuhannya (Pasal 15). 

Selain itu, Turki juga telah menandatangani banyak perjanjian internasional secara 

langsung atau tidak langsung terkait dengan perempuan. Ini meratifikasi Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1985. 

Konferensi yang diselenggarakan di Beijing pada tahun 1995.  

Sesuai dengan usaha ini, pada tahun 1997 pendidikan dasar wajib 

diperpanjang dari lima sampai delapan tahun. Dengan amandemen Pasal 10 Undang-

Undang di Tahun 2004, negara diwajibkan untuk memastikan hak praktis untuk 

kesetaraan. Pada tahun yang sama, Pasal 90 dari Konstitusi menyatakan juga tentang 

penerapan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. 

Kemajuan serupa dilakukan di pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun-tahun 

setelahnya, yaitu antara tahun 1930 dan 2004 rasio siswa perempuan meningkat 35,6-

47,8 persen dalam pendidikan dasar, dan 23,9-43,0 persen pada pendidikan sekunder, 

untuk mengejar ketinggalan dengan rasio anak laki-laki, adapun perpanjangan 

pendidikan wajib dari lima menjadi delapan tahun tampaknya telah memberikan 

dampak dan perkembangan positif pada pendidikan bagi perempuan di Turki.Jumlah 

tersebut mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya.selain itu, Salah satu 

hasil yang paling terlihat dari pendidikan tinggi perempuan Turki yaitu lahirnya 

perempuan berkualitas baik dalam profesi atau pekerjaan yang mana sangat sulit 

dimasuki oleh perempuan di Barat. Selain dari pendidikan umum, juga ada nursey 

school, yaitu pelatihan pra-sekolah yang diselenggarakan swasta. Namun, tingkat 

pendidikan ini belum umum dan terbatas pada sekitar 5-10% dari anak prasekolah di 



 

Turki. Kebanyakan keluarga di kota-kota besar dan ibu-ibu yang bekerja memilih 

untuk tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah Nursey. Sejak berubah menjadi 

Republik, peningkatan yang signifikan telah dicapai di Turki, baik dalam jumlah 

sekolah siswa dan guru pada setiap tingkat sistem. Jumlah sekolah, termasuk lebih 

tinggi yaitu, mencapai 67.179 pada tahun 2005, dibandingkan dengan hanya 5.134 

pada tahun 1923. Demikian pula, jumlah siswa mencapai 19.437.566 pada tahun 

2005, dibandingkan dengan 1923 ketika ada 364.428, termasuk 2.194 siswa 

pendidikan tinggi. Jumlah guru juga telah meningkat menjadi 710.900, termasuk 

77.065 staf akademik perguruan tinggi, dari hanya 12.573, termasuk 307 staf 

akademik lembaga pendidikan tinggi, pada tahun 1923.123 

  Tingkat melek huruf lebih rendah dari 10% di tahun-tahun awal Republik 

yang baru didirikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang diadopsi dari 

radikal politik, ekonomi, hukum dan perubahan budaya yang ditargetkan oleh 

Republik jelas dari sebelumnya. Akibatnya, sejumlah perubahan dibuat dalam proses 

dan isi pendidikan. Selain itu, perbaikan signifikan dapat dicapai baik dalam kualitas 

pendidikan dan dalam distribusi kesempatan pendidikan di seluruh negara. 124Dengan 

amandemen Pasal 10 Undang-Undang di Tahun 2004, negara diwajibkan untuk 

memastikan hak praktis untuk kesetaraan. Pada tahun yang sama, Pasal 90 dari 

Konstitusi menyatakan juga tentang penerapan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
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Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemajuan serupa dilakukan di pendidikan dasar 

dan menengah. Pada tahun-tahun setelahnya, yaitu antara tahun 1930 dan 2004 rasio 

siswa perempuan meningkat 35,6-47,8 persen dalam pendidikan dasar, dan 23,9-43,0 

persen pada pendidikan sekunder, untuk mengejar ketinggalan dengan rasio anak 

laki-laki, adapun perpanjangan pendidikan wajib dari lima menjadi delapan tahun 

tampaknya telah memberikan dampak dan perkembangan positif pada pendidikan 

bagi perempuan di Turki. Jumlah tersebut mengalami peningkatan terus menerus 

setiap tahunnya.selain itu, Salah satu hasil yang paling terlihat dari pendidikan tinggi 

perempuan Turki yaitu lahirnya perempuan berkualitas baik dalam profesi atau 

pekerjaan yang mana sangat sulit dimasuki oleh perempuan di Barat. Selain dari 

pendidikan umum, juga ada nursey school, yaitu pelatihan pra-sekolah yang 

diselenggarakan swasta. Namun, tingkat pendidikan ini belum umum dan terbatas 

pada sekitar 5-10% dari anak prasekolah di Turki. Kebanyakan keluarga di kota-kota 

besar dan ibu-ibu yang bekerja memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya ke 

sekolah Nursey. Sejak berubah menjadi Republik, peningkatan yang signifikan telah 

dicapai di Turki, baik dalam jumlah sekolah siswa dan guru pada setiap tingkat 

sistem. Jumlah sekolah, termasuk lebih tinggi yaitu, mencapai 67.179 pada tahun 

2005, dibandingkan dengan hanya 5.134 pada tahun 1923. Demikian pula, jumlah 

siswa mencapai 19.437.566 pada tahun 2005, dibandingkan dengan 1923 ketika ada 

364.428, termasuk 2.194 siswa pendidikan tinggi. Jumlah guru juga telah meningkat 

menjadi 710.900, termasuk 77.065 staf akademik perguruan tinggi, dari hanya 

12.573, termasuk 307 staf akademik lembaga pendidikan tinggi, pada tahun 1923. 



 

Dapat disimpulkan Pada masa kerajaan Turki Utsmani, pemerintah kurang 

memberi perhatian pada masalahpendidikan keagamaan, akan tetapi lebih 

memberikan perhatian dibidang okonomi, politilk, dan pemerintahan, hal ini karena 

corak pemerintahan yang sekuler dan pragmatis. Setelah Turki mendeklarasikan 

menjadi Republik Turki, terjadi reformasi dan perubahan yang segnifikan dalam hal 

pendidikan yaitu dengan reformasi pendidikan dilakukan di empat bidang: "Unifikasi 

Pendidikan"; "Organisasi Pendidikan"; "Modifikasi di Mutu Pendidikan" dan 

"Perluasan Pendidikan". Adapun reformasi besar pertama sekitar saat itu adalah 

adopsi dari UU Unifikasi Pendidikan adalah tentang pemisahan segala bentuk 

kepentingan agama dari hal pendidikan. Adapun pengawasan atas sekolah-sekolah 

diserahkan kepada Kementerian Pendidkan. Diantara permasalahan yang muncul 

dalam perkembangan perkembangan di turki adalah adanya kesenjangan gender 

dalam pendidikan. Namun, setelah itu Turki membuat UU yang menegaskan aturan 

kesetaraan dan kesempatan dalam pendidikan baik laki-laki maupun perempuan yang 

memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Turki. Selain itu, 

perbaikan yang signifikan dapat dicapai baik dalam kualitas pendidikan dan dalam 

distribusi kesempatan pendidikan di seluruh negara. Adapun sistem pemerintahan di 

Turki adalah Pertama, Sekolah pra sekolah; kedua, Pendidikan primer, yaitu 

pendidikan dasar selama delapan tahun;  

ketiga, pendidikan sekunder yaitu sekolah menengah untuk mempersiapkan 

pendidikan ke institusi yang lebih tinggi, yang ditempuh selama tiga tahun, 

pendidikan kejuruan untuk memberikan kemahiran khusus dengan masa sekolah 



 

empat tahun, dan keempat yaitu pendidikan tinggi yang mendidik siswa untuk 

melanjutkan kejenjang sarjana, master atau tingkat doctor. 

C. Ide-ide Pembaruannya 

1. Politik 

Hal utama yang menonjol pada revolusi Mustafa Kemal Attaturkadalah 

bagaimana bentuk negara yang diinginkan. Bagi Mustafa Kemal Attaturk, 

kedaulatan harus berada di tangan rakyat.125 Hal ini tidak sejalan dengan fatwa 

politik tradisional Turki yang memandang bahwa kedaulatan itu terletak ditangan 

Tuhan yang dijalankan oleh sultan atau khalifah. Ide Mustafa Kemal Attaturk 

tersebut diterima oleh Majelis Agung Nasional pada tahun 1920. Satu tahun 

kemudian, ide tersebut diundangkan.126 Selanjutnya dengan alasan fakta sejarah 

umat Islam. 

Mustafa Kemal mengusulkan agar dua fungsi yang dipegang oleh sultan 

Turki, yakni fungsi spiritual dan fungsi temporal dipisahkan. Dulu  pada zaman 

Abbasiyah misalnya, demikian menurut Mustafa Kemal, khalifah memerintah 

Bagdad sementara sultan memerintah di daerah-daerah. 

Kemudian Mustafa Kemal mengusulkan agar jabatan sultan dengan 

kekuasaan temporal yang ada padanya dihapuskan saja untuk menghindari 

adanya dualisme pada kekuasaan eksekutif. Yang dipertahankan adalah jabatan 
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khalifah dengan kekuasaan spiritualnya.127ini berarti Mustafa Kemal Ataturk 

menghendaki agar kekuasaan sultan Turki, dalam hal ini, khalifah benar-benar 

hanya menyangkut keagamaan belaka dan tidak perlu mencampuri urusan-urusan 

ketatanegaraan. Sudah barang tentu bentuk kekuasaan seperti ini sangat jauh 

lebih terbatas daripada kekuasaan yang dimiliki oleh sultan-sultan Turki 

sebelumnya. 

Bahkan,kekuasaannya lebih kecil dan lebih terbatas dari pada kekuasaan 

yang demikian oleh biro syaikh al-Islampada masa jayanya. Pembaruan bentuk 

negara ini, golongan Islam mempertahankan bentuk khalifah sedangkan 

golongan nasionalis menghendaki bentuk republik. 

Dalam konstitusi 1921 ditegaskan bahwa kedaulatan terletak di tangan 

rakyat, jadi bentuk negara harus republik. Dan pada tahun 1923, Majelis 

Nasional Agung  (MNA) mengambil keputusan bahwa Turki adalah negara 

republik. Walaupun sudah jelas bahwa negara adalah republik dan Mustafa 

Kemal adalah presidennya.128Yang dipilih dan jabatan khalifah dipegang Abdul 

Majid masih menimbulkan kekacauan teori dan praktek.Pembaruan berikutnya 

adalah penghapusan jabatan khalifah. Dalam sidang majelis perdebatan cukup 

sengit, tetapi pada akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924, diputuskan penghapusan 

jabatan khalifah.129 
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Dengan demikian, gambaran bahwa di republik Turki ada dualisme 

terhapus, tetapi sesungguhnya demikian ”kedaulatan rakyat” belum punya 

gambaran yang jelas, karena dalam konstitusi, agama negara adalah Islam, 

artinya kedaulatan bukan di tangan rakyat tetapi pada syariat.Usaha Mustafa 

Kemal selanjutnya adalah memasukkan prinsip sekularisme dalam konstitusi 

pada tahun 1928, Negara tidak ada lagi hubungan dengan agama. Pada tahun 

1937 barulah republik Turki dengan resmi menjadi sekuler.130 Namun sebelum 

resmi menjadi negara sekuler, Kemal telah mulai menghilangkan institusi 

keagamaan yang ada dalam pemerintahan. 

2. Bidang keagamaan  

 Dalam tradisi masyarakat Turki, agama merupakan sebuah faktor 

penting dalam transformasi sosial dan politik seluruh masyarakat. Masyarakat 

digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terkait dengan 

syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Ulama memiliki 

peranan penting dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan 

agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan 

yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi Mufti, keputusan hukum kerajaan 

bisa tidak berjalan.131 

Kajian mengenai ilmu-ilmu keagamaan Islam, seperti fiqih, ilmu kalam, 

tafsir dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. 

Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu faham ( mazhab) 

                                                             
130Ibid 
131 Dr. Badri Yatim, M.A., Sejarah Peradaban Islam, hlm. 137. 



 

keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Sultan Abdul Hamid misalnya, begitu 

anatik terhadap aliran Asy’ariyah. Ia merasa perlu mempertahankan aliran 

tersebut dari kritikan aliran lain. 

3. Pendidikan Dan Kebudayaan 

Bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan bidang yang cukup 

esensial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya pembaruan 

yang dilancarkan oleh para pembaru, tidak terkecuali Mustafa Kemal dan para 

pendukungnya di Turki tidak melepaskan diri dari bidang tersebut.Pada tahun 

1923, Mustafa Kemal atas nama permerintah, memerintahkan untuk membangun 

suatu lembaga studi Islam yang diberi tugas mengkaji filsafat Islamdalam 

hubungannya dengan filsafat Barat, kondisi praktis, ritual, ekonomi, penduduk 

muslim. Tujuan lain lembaga tersebut adalah mendidik dan mencetak serta 

membentuk mujahid modern yang mampu menafsirkan al-Qur’an,132 

Agar umat Islam Turki memperluas wawasannya lewat pemahaman 

agama secara lebih terbuka dan lebih rasional.Pembaruan selanjutnya, adalah 

pengalihan tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan agama ke dalam 

kementerian pendidikan pada tahun 1924. Hal ini sesuai dengan Undang-undang 

pendidikan dan konstitusinya di bawah kontrol kementerian pendidikan.133 

Bersamaan dengan dihapusnya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi 

agama, pada tahun 1924, Mustafa Kemal membuka fakultas agama pada 
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Universitas Istambul. Pada saat yang sama membuka sekolah-sekolah yang 

membina dan mempersiapkan tenaga-tenaga khatib dan imam.134 Jadi pendidikan 

yang diinginkan oleh Mustafa kemal dan para pendukungnya adalah pendidikan 

yang bebas dari pengaruh-pengaruh tradisional.Westernisasi dan sekularisasi 

diadakan bukan hanya dalam bidang institusi saja, tetapi juga dalam bidang 

kebudayaan dan adat istiadat. Pemakaian-pakaian keagamaan hanya dibolehkan 

bagi mereka yang menjalankan tugas keagamaan,dan seluruh pegawai negeri 

diwajibkan memakai topi dan pakaian model Barat.135 

Di tahun 1935 dikelauarkan pula Undang-undang yang mewajibkan 

warga negara Turki mempunyai belakang dan hari cuti resmi jum’at dirubah 

menjadi hari mingguan.136Republik Turki adalah negara sekuler tetapi walaupun 

demikian apa yang diciptakan Mustafa Kemal belum menjadi negara yang betul-

betul sekuler.Betul syariat telah dihapus pemakaiannya dan pendidikan agama 

dikeluarkan dari kurikulum sekolah. Republik Turki masih mengurus agama 

melalui Departemen Urusan agama, sekolah-sekolah pemerintah untuk imam dan 

khatib dan fakultas ilahiyah dan perguruan tinggi negara Universitas Istambul. 

4. Kehidupan Kemasyarakatan 
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Para penulis sejarah tidak bisa menyangkal kenyataan besarnya pengaruh 

Islam, dalam hal syari’at Islam pada segala segi kehidupan masyarakat Turki.137 

Ini dibuktikan bahwa Turki Usmani sepanjang sejarahnya merupakan lembaga 

bagi kekuasaan Islam dunia dan agama Islam merupakan agama negara sampai 

dibatalkan oleh Mustafa Kemal, serta pemakaian abjad Arab hingga diganti 

menjadi abjad Latin.138 

Di mata para pembaharu Islam adalah agama rasional, agama yang tidak 

bertentangan dengan kemajuan.139 Yang menjadi penyebab mundurnya Turki 

adalah terutama karena terlalu kuatnya masyarakat Turki berpegang pada syariat 

Islam, padahal syariat yang diperpegangi tersebut sebenarnya tidak lebih.Dari 

pada syariat yang sudah ternoda oleh budaya Arab yang telah usang dan tidak 

cocok dengan bumi Turki dan zaman yang sudah cukup maju. 

Mustafa Kemal Attaturk cukup responsip terhadap hal tersebut, karena 

dasar keyakinannya bahwa Islam itu adalah agama rasional, sosok untuk 

kemajuan, iapun berupaya agar masyarakat Turki memperluas wawasannya lewat 

cara, antara lain mengetahui dasar-dasar dan ajaran agamanya yang asli. Oleh 

sebab itu pada tahun 1924 ia membentuk Departemen untuk urusan keagamaan 

dengan tugas untuk mengurus administrasi keagamaan dan mempersiapkan buku 

teks pelajaran agama. 

                                                             
137 Jhon J. Dono Shoe dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan Ensiklopedia 

Masalah(cet. II: Jakarta: Rajawali, 1989), h. 322 
138 A. Mukti Ali, Op. Cit., h. 88 
139 M. Syafi’i Anwar, “Kemalisme Dan Islam”, Op. Cit., h. 86 



 

Kemudian Mustafa Kemal Attaturk memerintahkan agar bahasa Turki 

dipakai pada mimbar-mimbar masjid khotbah-khotbah Jum’at, pada adzan untuk 

shalat dan Al-Qur’an diterjemahkan ke dalam bahasa Turki.140 Dari beberapa 

gebrakan di atas memperlihatkan keseriusannya dan para pedukungnya untuk 

mencerdaskan bangsanya, termasuk dalam hal ini membuat masyarakatnya 

mengerti dan memahami dasar-dasar ajaran agamanya yakni Islam. Boleh 

disayangkan karena hal-hal seperti itu termasuk sesuatu yang baru terjadi di 

kalangan masyarakat Turki bahkan di dunia  mereka sulit menerimanya dengan 

baik. 

Seperti halnya dengan usaha pembaruan di bidang kebahasaan.141Mustafa 

Kemal Attaturk bukan sekedar sebagai orang yang ahli teori dan pelopor gagasan 

serta penandatanganan instruksi, ia juga langsung terjun ke tengah-tengah 

masyarakat melaksanakan itu semua.Selanjutnya Mustafa Kemal Attaturk 

berupaya menghilangkan semua simbol-simbol dan upacara-upacara baik adat 

maupun keagamaan yang mencerminkan tradisionalan. 

Hal ini ia lakukan dalam upaya untuk menunjukkan kepada dunia, 

terutama dunia barat bahwa Turki adalah negara beradab dan berbudaya tinggi 

sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Seperti dikeluarkan 

peraturan larangan pemakaian tarbus, menyegel semua tekkes (empat pertama) 
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para kaum tarekat, praktek jampi-jampi dan teknik dalam rangka pengobatan 

terhadap suatu penyakit dan lain-lain.142 

Mustafa Kemal Attaturk juga melihat bahwa ulama-ulama selama ini 

hanya menggiring masyarakat kepada kehidupan ritual dan ketaatan kepada 

sistem ibadah dan etika yang mereka ciptakan sendiri tanpa boleh digugat 

sedikitpun. Mereka tidak merasa perlu untuk menggambarkan ummatnya kepada 

kegairahan hidup di dunia dalam arti kegairahan untuk bidang ekonomi politik, 

sosial, kesenian dan kemasyarakatan.143 Akibatnya, dibidang kehidupan dunia, 

umat Islam Turki miskin, keterbelakangan, sedang di bidang spiritual mereka 

juga miskin karena mengamalkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak benar. 

Adanya kemajuan di bidang-bidang tersebut di atas jelas membawa 

perubahan-perubahan dalam kehidupan kemasyarakatan mereka yang berhasil 

memperoleh kesempatan memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul itu 

dan upaya-upaya perubahan tersebut. Hal itu dipahami sebagai gejala mobilisasi 

pada masyarakat yang mulai berkembang. Mereka yang memperoleh kesempatan 

dan memanfaatkannya akan beroleh kemajuan yang berarti mereka yang tidak 

cekatan akan tetap pada keadaan semula. 

D. Pemikiran dan Pembaharuan Mustafa Kemal Attaturk  

Pembaruan Turki sesungguhnya telah sejak lama dilakukan oleh generasi 

Turki, jauh sebelum pembaruan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk. 
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Pembaruan di bidang militer dan administrasi, sampai kepada pembaruan di bidang 

ekonomi, sosial dan keagamaan, telah dilakukan oleh generasi Turki pada era 

Tanzimat yang berlangsung dari tahun 1839 sampai dengan 1876, kemudian pada era 

Usmani Muda yang berlangsung dari dekade 1860-an sampai dengan dekade 1870-an 

merupakan reaksi atas program Tanzimat yang mereka anggap tidak peka terhadap 

tuntutan sosial dan keagamaan, dan pada akhir dekade 1880-an, terbentuklah era baru 

generasi muda Turki. Generasi baru Turki ini menamakan diri mereka sebagai 

Kelompok Turki Muda (Ottoman Society for Union and Progress). Kelompok ini 

secara nyata mempertahankan kontinuitas imperium Usmani, tetapi secara tegas 

mereka melakukan agitasi terhadap restorasi rezim Parlementer dan kostitusional.144 

Pemikiran pembaruan Turki yang dimiliki oleh Mustafa Kemal Ataturk boleh 

dianggap merupakan sintesa dari pemikiran ketiga generasi Turki sebelumnya. 

Bahkan, prinsip pemikiran pembaruan Turki yang diketengahkan di dalam frame 

kebangsaan masyarakat Turki saat ini adalah reduksi pemikiran dari seorang pemikir 

Turki yang dianggap sebagai Bapak Nasionalisme Turki, yakni Ziya Gokalp.145 

E. Kebijakan Mustafa Kemal Attaturk 

1. Kebijakan Umum  

Di dalam kebijakan umum ini terdapat beberapa keputusan Mustafa Kemal 

yang sengaja dibuat demi perbaikan sistem pemerintahan Republik Turki, 

setelah mengalami kehancuran total dari Kekhalifahan Utsmani. Kebijakan 

umum ini berlaku bagi seluruh rakyat yang ada di Turki tanpa terkecuali. 
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Adapun bentuk kebijakan yang diproklamasikan oleh Mustafa Kemal 

diantaranya: 

a. Penghapusan Kesultanan dan Kekhalifahan Turki Utsmani  

Penghapusan kesultanan Utsmani terjadi setahun sebelum Turki 

memproklamasikan kemerdekaannya yaitu tahun 1922 M. Ketika itu, Turki di 

pimpin oleh Majlis Nasional Agung, yang mana hubungan Kekhalifahan dan 

Majlis Nasional memiliki tujuan yang berbeda. Jika dilihat dari keduanya, secara 

resmi merupakan satu fungsi keagamaan yang sama.146 

Setelah Republik Turki didirikan, kemudian Mustafa Kemal mengambil 

keputusan untuk melakukan reformasi dan mulai menetapkan ideologi Kemalis 

di Turki. Reformasi itu dilakukan karena Mustafa Kemal memiliki tujuan untuk 

memperkuat otoritas pembangunan bangsa yang sekuler dan mewujudkan 

partisipasi politik untuk membawa perubahan dalam struktur sosial ekonomi 

negara. Tujuan langsung dari reformasi Kemal dan ideologi Kemalisme adalah 

terwujudnya sebuah negara Turki modern dan masyarakat modern dengan 

membawa Turki ke tingkat peradaban kontemporer.147 

Demi pembangunan bangsa yang sekuler, kemudian Mustafa Kemal 

memutuskan untuk memberlakukan kebijakan baru yaitu penghapusan 

Kekhalifahan Utsmani, Kekhalifahan ini dihapuskan semata-mata untuk 

kepentingan negara Turki yang menginginkan perubahan besar dalam sistem 

pemerintahannya.Kemudian Mustafa Kemal menetapkan kebijakan pada 
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lembaga wakaf dan Ulama untuk dialihkan kuasanya kepada kantor urusan 

agama. Selain itu, pelarangan pada thariqat Sufi untuk melakukan prosesi 

keagamaannya di negara Turki dan Mustafa Kemal memutuskan untuk 

menghancurkannya pada tahun 1925 M. 

b. Pemberlakuan Sistem Sekuler   

Pemberlakukan sistem sekulerisme sebenarnya sudah sejak lama 

diinginkan oleh gerakan nasionalisme yang anggotanya adalah Mustafa Kemal 

sendiri, hal ini baru terwujudkan setelah Turki memproklamasikan kemerdekaan. 

Sistem sekulerisme merupakan pemisahan agama dengan negara, sekulerisme ini 

ditetapkan bersamaan dengan penghapusan Kekhalifahan Utsmani dengan 

menghilangkan nilai-nilai Islam yang ada di Turki. Selain itu sistem sekuler ini 

sudah direncanakan sejak Mustafa Kemal bergabung dengan Turki Muda, karena 

menurutnya agama adalah salah satu faktor penghambat kemajuan negara. 

Sedangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di Turki mayoritasnya adalah 

menganut agama Islam.  

Sedangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di Turki mayoritasnya 

adalah menganut agama Islam. Adapun dorongan sistem sekuler yang paling 

menonjol dari reformasi Kemalis sebagai berikut: Pertama, sekularisasi di Turki 

terbagi dalam bentuk negara, pendidikan, dan hukum yaitu dengan cara 

menyerang pusat-pusat kegiatan tradisional dan para ulama yang melembaga. 

Mengenai hal ini, sistem sekuler dalam bentuk negara menghapus kesultanan dan 



 

Kekhalifahan, kemudian diproklamasikannya Republik Turki dan pemberlakuan 

ketatanegaraan baru di tahun 1922-1924 M. 

Selain itu, peranan syari’at, hukum suci, secara eksklusif dibatasi pada 

hukum keluarga dan diberlakukannya undang-undang Perdata Swiss serta 

undang-undang Pidana Italia pada tahun 1926 M, dengan berisikan tentang 

pelarangan dalam pembentukan organisasi yang berbasis agama. Lain halnya 

dengan sistem sekulerisasi dalam bentuk pendidikan yaitu secara langsung 

berada di bawah kontrol kementrian pendidikan dengan pemberlakuan penyatuan 

sekolah-sekolah agama dan sekolah negeri.148 

Kedua, tidak diperbolehkan mengangkat simbol-simbol religius dengan 

cara menggantikan simbol-simbol keagamaan dengan simbol-simbol peradaban 

Eropa, seperti; penggantian tutup kepala (turbus) dengan topi Eropa tahun 1925 

M dan pelarangan dalam menggunakan cadar. Hal ini berlaku bagi kaum wanita 

dan laki-laki yang ada di Turki. Ketika itu, wanita dilarang memakai kerudung 

dan digantikan dengan memakai rambut palsu. Kemudian laki-laki yang 

memakai tutup kepala seperti peci digantikan dengan topi Eropa. Wanita yang 

memakai cadar mau tidak mau harus dilepas, apabila rakyatnya melakukan protes 

terhadap pemerintahan, maka mereka akan diungsikan ke negara 
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tetangga.149Pelarangan simbol-simbol religius ini juga diberlakukan oleh Mustafa 

Kemal pada jam dan kalender yang diganti dengan jam Eropa.150 

Selain itu, tahun 1928 M Mustafa Kemal memberlakukan tulisan latin 

dengan menggantikan tulisan Arab dan juga mulai dilancarkannya pemurnian 

bahasa Turki dari muatan bahasa Arab dan Persi. Bilangan dan angka-angka juga 

mengikuti gaya tulisan Eropa. Pada tahun yang sama, Mustafa Kemal 

mewajibkan warga Turki untuk menggunakan nama panggilan kecil (marga) 

sebagaimana yang berlaku dengan nama yang ada di Eropa.151 

Tahun 1931 M, pemberlakuan ukuran takaran dan neraca, hal ini 

dilakukan untuk membuat komunikasi dunia Eropa menjadi lebih mudah. Hal ini 

juga merupakan sebuah langkah lain untuk memutuskan keterikatan dengan 

dunia Islam. Selain itu, tahun 1934 M pemberlakuan nama keluarga dengan 

hukum Swiss yang menggantikan hukum syari’ah dan tahun 1935 hukum waris 

laki-laki serta perempuan disamaratakan.152 

Ketiga, pemerintah melakukan serangan terhadap agama Islam yang 

dianut oleh rakyat dalam bentuk pembatasan hukum. Pembatasan ini dilakukan 

pada masjid-masjid dan pengurangan khatib (orang yang menyampaikan 
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khotbah). Karena sebagian dari mereka diangkat oleh pemerintah. Seorang 

khutbah Jum’at di dalam penyampaian keagamaan diwajibkan untuk 

menyampaikan masalah-masalah pertanian dan perdagangan kepada rakyat. 

Selain itu, rakyat yang menganut agama Islam yang biasanya beribadah di 

masjid-masjid seperti di masjid Istanbul tidak diperbolehkan oleh pemerintah, 

kemudian pemerintah Mustafa Kemal melakukan perubahan pada masjid Aya 

Sophia untuk dijadikan sebagai Musium dan masjid raya Al-Fatih dijadikan 

sebagai gudang.153 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI TURKI PADA MASA 

PEMERINTAHAN MUSTAFA KEMAL ATTATURK 

 

Pada Bab Ini Akan Di Paparkan Gagasan Kebijakan Pendidikan Islam Di Turki Pada 

Masa Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk. Secara spesifik pembahasan dalam bab ini 

mengarah pada sebuah kebijakan pedidikan Islam untuk menemukan gagasan 

Mustafa Kemal Attaturk. Gagasan itu akan menjadi sebuaha khasanah bagi kaum 

muslim agar tidak lagi ragu untuk dapat mempertimbangkan sebagai referensi dalam 

bidang pendidikan. 

 

A. Pemikiran Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pemerintahan Mustafa 

Kemal Attaturk 

Mustafa kemal Attaturk   selalu mendukung sistem pemeritahan demokratis 

danparlementer. Pemikiran Mustafa Kemal Attaturk dalam pendidikan Islam 

boleh dianggap merupakan sintesa dari pemikiran ketiga generasi Turki 

sebelumnya. Bahkan, prinsip pemikiran pembaruan Turki yang diketengahkan di 

dalam frame kebangsaan masyarakat Turki saat ini adalah reduksi pemikiran dari 



 

seorang pemikir Turki yang dianggap sebagai Bapak Nasionalisme Turki, yakni 

Ziya Gokalp.154 

Kebijakan Umum Di dalam kebijakan umum ini terdapat beberapa keputusan 

Mustafa Kemal Attaturk yang sengaja dibuat demi perbaikan sistem pemerintahan 

Republik Turki, setelah mengalami kehancuran total dari Kekhalifahan Utsmani. 

Kebijakan umum ini berlaku bagi seluruh rakyat yang ada di Turki tanpa terkecuali. 

Adapun bentuk kebijakan yang diproklamasikan oleh Mustafa Kemal diantaranya: 

c. Penghapusan Kesultanan dan Kekhalifahan Turki Utsmani  

Penghapusan kesultanan Utsmani terjadi setahun sebelum Turki 

memproklamasikan kemerdekaannya yaitu tahun 1922 M. Ketika itu, Turki di 

pimpin oleh Majlis Nasional Agung, yang mana hubungan Kekhalifahan dan 

Majlis Nasional memiliki tujuan yang berbeda. Jika dilihat dari keduanya, secara 

resmi merupakan satu fungsi keagamaan yang sama.155 

Setelah Republik Turki didirikan, kemudian Mustafa Kemal mengambil 

keputusan untuk melakukan reformasi dan mulai menetapkan ideologi Kemalis 

di Turki. Reformasi itu dilakukan karena Mustafa Kemal memiliki tujuan untuk 

memperkuat otoritas pembangunan bangsa yang sekuler dan mewujudkan 

partisipasi politik untuk membawa perubahan dalam struktur sosial ekonomi 

negara. Tujuan langsung dari reformasi Kemal dan ideologi Kemalisme adalah 
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terwujudnya sebuah negara Turki modern dan masyarakat modern dengan 

membawa Turki ke tingkat peradaban kontemporer.156 

Demi pembangunan bangsa yang sekuler, kemudian Mustafa Kemal 

memutuskan untuk memberlakukan kebijakan baru yaitu penghapusan 

Kekhalifahan Utsmani, Kekhalifahan ini dihapuskan semata-mata untuk 

kepentingan negara Turki yang menginginkan perubahan besar dalam sistem 

pemerintahannya. Kemudian Mustafa Kemal Attaturk menetapkan kebijakan 

pada lembaga wakaf dan Ulama untuk dialihkan kuasanya kepada kantor urusan 

agama. Selain itu, pelarangan pada thariqat Sufi untuk melakukan prosesi 

keagamaannya di negara Turki dan Mustafa Kemal memutuskan untuk 

menghancurkannya pada tahun 1925 M. 

d. Pemberlakuan Sistem Sekuler   

Pemberlakukan sistem sekulerisme sebenarnya sudah sejak lama 

diinginkan oleh gerakan nasionalisme yang anggotanya adalah Mustafa Kemal 

sendiri, hal ini baru terwujudkan setelah Turki memproklamasikan kemerdekaan. 

Sistem sekulerisme merupakan pemisahan agama dengan negara, sekulerisme ini 

ditetapkan bersamaan dengan penghapusan Kekhalifahan Utsmani dengan 

menghilangkan nilai-nilai Islam yang ada di Turki. Selain itu sistem sekuler ini 

sudah direncanakan sejak Mustafa Kemal Attaturk bergabung dengan Turki 

Muda, karena menurutnya agama adalah salah satu faktor penghambat kemajuan 
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negara. Sedangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di Turki mayoritasnya 

adalah menganut agama Islam.  

Sedangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di Turki mayoritasnya 

adalah menganut agama Islam. Adapun dorongan sistem sekuler yang paling 

menonjol dari reformasi Kemalis sebagai berikut: Pertama, sekularisasi di Turki 

terbagi dalam bentuk negara, pendidikan, dan hukum yaitu dengan cara 

menyerang pusat-pusat kegiatan tradisional dan para ulama yang melembaga. 

Mengenai hal ini, sistem sekuler dalam bentuk negara menghapus kesultanan dan 

Kekhalifahan, kemudian diproklamasikannya Republik Turki dan pemberlakuan 

ketatanegaraan baru di tahun 1922-1924 M. 

Kebijakan secara umum pendidikan Islam diturki pada masa Mustafa Kemal 

Attartuk.Sampai dengan tahun 124 pendidikan modern, di luar beberapa sekolah 

militer, hampir terbatas pada masyarakat minoritas non-Muslim, bagi masyarakat 

Muslim, pendidikan berarti pendidikan agama. Ketika medrese ( madrasah) ditutup 

oleh Mustafa Kemal Attaturk, pendidikan menempuh sistem Eropa. Sistem 

pendidikan sangat terpusat, kurikulum, buku bacaan dan penempatan guru ditentukan 

oleh Ankara. Metode pendidikan dasar menganut paduan antara sistem Jeman dan 

Austria, kemudian dicampur dengan ide-ide Amerika, sekolah menengah 

dilaksanakan dengan sistem Prancis, dan sekolah teknik dengan sistem Belgia. Semua 



 

ini menyulitkan siswa ketika lulus dari satu jenjang dan masuk ke jenjang 

berikutnya.157 

Istambul telah lama menjadi pusat pendidikan. Di sana telah ada universitas 

sejak tahun 1865, tetapi universitas itu dalam bentuknya yang sekarang ini baru 

dimulai tahun 1932. Ia juga memiliki universitas teknik (1941). Universitas Ankara 

didirikan secara resmi pada tahun 1946 tetapi nama itu digunakan untuk fakultas 

Bahasa, Sejarah, dan Geografi, sejak 1941. Ankara juga memiliki Universitas 

Hacettepe dan Middle East Technical University, di mana bahasa Inggris menjadi 

bahasa pengantar. Kota-kota universitas lainnya adalah Izmir, Erzurum dan Trabzon. 

Ada desakan kuat terhadap penyedian pendidikan tinggi, tetapi di Turki desakan itu 

diperkuat oleh peminat yang tak terhingga banyaknya yang ingin mendapatkan gelar 

agar bisa terhindar dari wajib militer.158 

Dalam budaya Barat sekular, tingginya pendidikan seseorang tidak 

berkorespondensi dengan kebaikan dan kebahagiaan individu yang bersangkutan. 

Dampak dari hegemoni pendidikan Barat terhadap kaum Muslimin adalah banyaknya 

dari kalangan Muslim memiliki pendidikan yang tinggi, namun dalam kehidupan 

nyata, mereka belum menjadi Muslim-Muslim yang baik dan berbahagia. Masih ada 

kesenjangan antara tingginya gelar pendidikan yang diraih dengan rendahnya moral 

serta akhlak kehidupan Muslim. Ini terjadi disebabkan visi dan misi pendidikan yang 

pragmatis. Sebenarnya, agama Islam memiliki tujuan yang lebih komprehensif dan 
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integratif dibanding dengan sistem pendidikan sekular yang semata-mata 

menghasilkan para anak didik yang memiliki paradigma yang pragmatis. 

Perkembangan pendidikan mempunyai kecenderungan untuk merefleksikan 

keadaan atau kebutuhan masyarakatnya. Hal ini dirasakan juga dalam perkembangan 

pendidikan Islam di Indonesia mengikuti perkembangan khususnya masyarakat 

muslim dan lebih luas masyarakat Indonesia. Perubahan dalam masyarakat Nusantara 

mempengaruhi perkembangan penyelenggaraan pendidikannya. Secara umum arah 

perubahan pendidikan Islam bergerak dari dakwah atau memelihara nilai-nilai dan 

ajaran Islam, ke pemenuhan kebutuhan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait 

sampai pada upaya peningkatan mutu akademik. Perubahan yang terjadi menunjukan 

dinamisme lembaga pendidikan Islam di tengah perkembangan masyarakat Indonesia 

dari masa ke masa.159 

Demikian pula yang terjadi dalam proses kependidikan Islam, bahwa 

penetapan tujuan akhir itu mutlak diperlukan dalam rangka mengarahkan segala 

proses, sejak dari perencanaan program sampai dengan pelaksanaannya, agar tetap 

konsisten dan tidak mengalami deviasi (penimpangan). Adapun tujuan akhir 

pendidikan Islam pada hakikatnya adalah ralisasi dari cita-cita ajaran Islam itu 

sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan 

akhirat.160tujuan pendidikan islam di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

islam adalah terbentuknya insan kamil yang memiliki wawasan kaffah agama 
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menjalankan tugas-tugas hamban nya dan kekhalifahannya. Melalui latihan untuk 

menumbuhkan pola kepribadian manusia yang baik melalui latihan kejiwaan, 

kecerdasan otak, penalaran, perasan dan indra. Pendidikan harus melayani 

pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, 

imajinasi, jasmani ilmiah maupun bahasannya dan pendidikan ini mendorong semua 

aspek kearah pencapaian kesempurnaan hidup.Pendidikan Islam sebagai ilmu, 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak segi-segi 

atau pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung atau tidak langsung. Adapun segi-

segi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendiidkan Islam adalah sebagai berikut: 

5) Perbuatan mendidik itu sendiri 

Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik disini adalah seluruh 

kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidikan 

sewaktu menghadapi/mengasuh anak didik. Atau tindaka menuntun, 

membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik 

menuju kepada tujuan pendidikan islam. 

6) Anak didik 

Yaitu pihak yang merupakan obyek terpenting dalam pendidikan. Hal ini 

disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itudiadakan atau dilakukan 

hanyalah untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yang kita 

cita-citakan. Dalam pendidikan Islam anak didik sering kali disebut dengan 

istilah yang bermacam-macam, anatra lain : santri, talib, muta alim, muhazb dan 

tilmiz. 



 

7) Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam  

Landasan yang menjadi fundament serta sumber dari segala kegiatan 

pendidikan Islam ini dilakukan. Maksudnya pelaksanaan pendidikan Islam harus 

berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini dasar atau sumber 

pendidikan Islam yaitu arah kemana anak didik ini akan di bawa secara ringkas, 

tujuan pendidikan Islam yaitu ingin membentuk anak didik menjadi manusia 

yang dewasa Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT dan kepribadian 

Muslim. 

8) Pendidik  

Yaitu subyek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidik ini 

mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan baik atau 

tidaknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan Islam. Pendidik 

ini sering disebut mu’allim, muhaab, ustdz, kyai dan sebagainya.161 

 
B. Analisis Pembaharuan Mustafa Kemal Attaturk Di Turki 

Perkembangan dalam priode pasca-kemalis diTurki telah memberikan cukup 

petunjuk tentang arah umum dari moderasi sekularisme dan kebangkitan Islam dala m 

masalah-masalah nasional. Usaha pembaharuan di Kerajaan Turki Usmani pada 

periode modern dipelopori oleh Sultan Mahmud II (1785-1839). Politik dan 

demokratisasi yang datang dari Sultan yang berjiwa pembaharu ini mendorong 

perkembangan pemikiran modern di Kerajaan Turki Usmani ini yang ditandai oleh 
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tampilnya putra putri Turki yang berpendidikan Barat modern memunculkan ide-ide 

baru. Seperti golongan Tanzimat, golongan Usmani muda, golongan Nasionalisme 

Turki, golongan Islamisme dan golongan Westernisme. Sekalipun ide-ide dasar yang 

menjiwai pemikiran pembaharuan mereka mempunya corak dan orientasi yang 

berbeda namun tujuan mereka sama untuk mewujudkan Turki menjadi negara maju 

dan modern. 

Sementara itu, ditengah-tengah pertarungan dan pergesekan ide-ide diantara 

golongan-golongan pembaharu itu, pemerintah Turki yang didominasi Turki muda 

melibatkan diri dalam percaturan politik negara Eropa yang menimbulkan pecahnya 

perang dunia I. Dalam perang ini, Turki berpihak  kepada Jerman, Jerman kalah. 

Akibatnya  kekuatan politik dan tentara Turki berantakan. Tentara sukutu berhasil 

menduduki Istambul. Situasi ini dimanfaatkan pula oleh Yunani menyerbu Turki dari 

Izmir dibawah perlindungan kapal perang sekutu. Dalam Kondisi demikian tampil 

Mustafa Kemal, tokoh Nasionalis dan pemimpin baru Turki menyelamatkan Turki 

dari kehancuran dan dari ancaman negara-negara Barat. Ia berhasil mengusir Yunani 

dari Turki. Keberhasilan ini menempatkannya menjadi tokoh Nasionalis yang 

berpengaruh dalam barisan kaum Nasionalis Turki. Selanjutnya, berkat bakat 

kepemimpinan dan kecemerlangan ide-ide politiknya, ia berhasil memproklamirkan 

Turki menjadi Negara Republik dan ia dipilih sebagi Presiden pertama oleh Majelis 

Nasional Agung. Jabatan ini iapegang dari tanggal 29 Oktober -10 November 1938. 

Mustafa Kemal melakukan perubahan yang cukup mendasar dan tindakan 

berani, yaitu menghapuskan jabatan Sultan lalu menghapuskan jabatan Khalifah dari 



 

Turki. Tindakan ini diperkuat konstitusi republik. Akhirnya Turki menjadi Negara 

Republik Sekuler murni setelah prinsip sekulerisme masuk pada konstitusi pada tahun 

1937. Keberhasilan gerakan Kemal ini dapat dikatakan sebagai puncak dari usaha 

pembaharuam di Turki. Perjuangan pembaharuan di Turki Pembaharuan Kemal 

Attaturk Usaha pembaharuan kemal dimulai ketika perjuangan kemerdekaan telah 

selesai. Dalam langkah pembaharuannya tersebut ia melihat Barat sebagai model 

yang ideal, karenanya ia ingin mewujudkan peradaban Barat di Turki dengan jalan 

melakukan westernisasi dan sekularisasi hampir di segala bidang. Hal ini dilakukan 

karena Kemal melihat Barat telah mencapai kemajuan di segala bidang sedangkan 

dunia Islam, khususnya Turki yang kekuasaannya begitu luas sedang tenggelam 

dalam kemunduran dan telah mulai surut pengaruhnya. Selain itu, Eropa Barat juga 

mulai mengembangkan program militerisasi guna memperkuat negerinya masing-

masing, Starrett sebagaimana dikutip Robert W. Hefner mengatakan ‚”Ottoman 

power had begun to decline, and gov ernment officials began to appreciate that 

Western Europe had developed a military and technological edge over its long-time 

rival.”162 Pembaharuan-pembaharuan pada masa kemal attarturk di turki antara lain: 

1. Di Bidang politik 

Sebagai realisasi dari prinsip dasar pemikarannya, Kemal  membentuk 

suatu negara baru yang disebut negara republik dan ibu kotanya Ankara. Ia sendiri 

yang ditunjuk sebagai Presiden dan Ismet sebagai Perdana Menteri. Kemudian ia 
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membentuk Majelis Nasional Agung dan dalam sidang perdananya ditetapkan 

beberapa keputusan sebagai berikut: 

1. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat Turki. 

2. Majelis Nasional Agung merupakan perwakilan rakyat tertinggi. 

3. Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislatif  dan badan 

eksekutif. 

4. Majelis nagara yang anggotanya dipilih dari Majelis Nasional Agung akan  

menjalankan tugas pemerintah. 

5. Ketua Majelis Nasional Agung merangkap jabatan Ketua Majelis 

Negara.Keputusan-keputusan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa 

konsultasi yang dimajukan kemal merupakan bentuk baru dan berbeda 

dengan pemikiran elite birokrat tradisional yang kedaulatannya terletak di 

tangan Sultan dan Khalifah.  

Alexander H. de grot memandang bentuk negara baru itu sebagai negara 

republik yang berdasarkan nasionalisme Turki. Pendapat ini sesuai dengan 

pernyataan Harun Nasution bahwa ide nasionalisme yang dimajukan Kemal sangat 

terbatas daerah geografinya. Di dalam Piagam Nasional tahun 1920 disebutkan 

antara lain bahwa Turki melepaskan tuntutan teritorial terhadap daerah-daerah 

yang dahulu terletak di bawah kekuasaan kerajaan Usmani, kecuali daerah yang 

didalamnya terdapat mayoritas Turki. Di dalam salah satu pidatonya, ia 

menjelaskan bahwa kaum nasionalis akan berkerja dalam lingkungan daerah 

territorial Turki untuk kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatTurki. Dengan 



 

demikian, tidaklah salah kalau Stoodard mengatakan bahwa tujuan bangsa Turki 

dengan nasionalismenya adalah men Turkikan segala-galanya agar menjadi bangsa 

Turki yang berbahasa satu, berbudaya satu dan dijiwai oleh semangat patriotik 

Turki.Semenjak terbentuknya negara republik inilah Kemal mengambil alih semua 

jabatan-jabatan strategis dan membebaskan pengaruh-pengaruh agama di 

dalamnya. Namun, sebagai yang telah dijelaskan bahwa kemal tidak sampai 

menghilangkan agama. Negara masih memainkan peran kunci dalam kontrol 

agama melalui Diektorat Jendral Urusan Keagamaan, suatu lembaga yang ada di 

bawah wewenang Perdana Mentri. Jadi benar apa yang dikatakan Harun Nasution 

bahwa negara yang baru lahir ini belumlah negara sekuler, sebagai yang 

terkandung dalam konstitusi 1921 bahwa Turki adalah negara republik dan agama 

negara adalah Islam.  

Adapun bentuk negara yang sekuler adalah merupakan perkembangan yang 

selanjutnya. Setelah Negara republik terbentuk, di Turki terdapat dualisme dalam 

memegang kekuasaan duniawi, yaitu Raja Turki di satu pihak dan Majelis Negara 

di pihak lain, untuk menghindarkan Turki dari dualisme pemerintahan ini, langkah 

pertama yang di tempuh Kemal adalah menghapuskan lembaga kesultanan pada 

bulan November 1992. Selain itu, ada tendensi lain dalam penghapusan jabatan 

sultan ini, yaitu karena sultan di Istambul masih di anggap oleh sekutu sebagai 

penguasa satu-satunya, padahal sultan itu sudah tidak berkuasa lagi. Dengan 

dihapuskannya jabatan sultan itu, sudah barang tentu semua instansi yang berada 



 

di bawah kekuasaannya kehilangan fingsi strukturalnya, salah satu diantaranya 

adalah Syekh al-Islam. Biro ini dihapuskan pada tahun 1924M.  

Dan kemudian diganti dengan kementrian syariat yang langsung 

bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai dikatakan Harun Nasution 

Kementrian ini di zaman Kerajaan Usmani tidak ada. Jadi, jelaslah bahwa Turki 

diperintah oleh seorang Presiden dengan sebuah konstitusi. Salah satu pasal dari 

kon stitusi itu adalah: Kedaulatan berada di tangan bangsa tanpa syarat. Kekuasaan 

Legislatif dijalankan oleh wakil-wakil dalam sidang Majelis Nasional Agung. 

Pemerintahan didasarkan atas pemerintahan rakyat yang langsung menentukan 

nasib mereka sendiri. Dengan demikian, Turki akan terhindar dari kekuasaan dan 

system pemerintahan yang absolute. Setelah jabatan sultan dihapuskan, masih ada 

lagi satu jabatan lain yaitu jabatan Khalifah yang pada waktu itu dipegang oleh 

abd al-Majid. Namun Khalifah tidak mempunyai kekuasaan duniawi, yang ada 

hanyalah kekuasaan spritural. Oleh karena itu, di Turki tidak lagi terjadi dualisme 

dalam pemegang kekuasaan duniawi. Sehingga dalam kenyataannya kedudukan 

kahalifah masih diberi pengertian oleh golongan Islam sebagai kepala Negara. 

Mereka  mempertahankan adanya Khalifah dan  memperkuat  kedudukannya, 

sehingga ia tetap bertindak sebagai Raja Usmani sebelumnya, menerima wakil-

wakil ke luar negeri, mengadakan prosesi kebesaran pada hari Jum‘at ke masjid 

untuk sembahyang dan tetap tinggal di istana Istanbul.Mengenal eksistensi 

lembaga kekhalifahan di Turki memang terjadi suatu perdebatan sengit antara dua 

golongan yang masing-masing mempertahankan prinsipnya, yaitu golongan Islam 



 

dan golongan Nasionalis. Akan tetapi, akhirnya pada tahun 1924 jabatan khalifah 

yang merupakan penguasa spiritual dan politik tertinggi yang berkuasa selama 

berabad-abad di kesultanan Turki dihapus oleh Kemal. Kemudian Khalifah Abd. 

al-Majid diperintahkan meninggalkan Turki, dan ia bersama keluarganya  pergi ke 

Swiss. Sebagai reaksi terhadap penghapusan kedua jabatan tersebut,  muncul 

golongan oposisi yang diatur oleh kelompok mistik dan kelompok agama yang 

diorganisasikan menurut garis-garis tarekat. Mereka melakukan kegiatan bawah 

tanah untuk melawan Kemal. Kelompok mistik di antaranya ialah Bektasiah, 

Naqsabandiah, Qadariah dan Maulawiyah. Oleh karena itu, pada tahun 1925 

aliran-aliran keagamaan dan tarekat-tarekat dibubarkan, begitu juga tempat-tempat 

pertemuan mereka, tekke dan makam-makam ditutup. Kelihatannya hal ini 

merupakan jalan yang terbaik bagi Kemal karena kelompok-kelompok mistik itu 

dipandang sebagai penghalang terhadap langkah-langkah kelompok nasionalis. 

Bidang Hukum dan Pendidikan Sebagai kelanjutan dari usaha 

sekularisasinya, Kemal menghapuskan kementrian urusan syari‘at yang semula 

dibentuk sebagai pengganti Biro Syaikh al-Islam. Kemudian pada tahun 1926 

hukum syari‘at diganti oleh Undang-Undang Sipil yang diambil dari Undang-

Undang Swis. Perkawinan bukan lagi dilakukan menurut syari‘at tetapi menurut 

Hukum Sipil. Selanjutnya dibuat hukum baru seperti Hukum Dagang, Hukum 

Pidana, Hukum Laut dan Hukum Obligasi yang semuanya diambil dari hukum 

Barat. Dihapuskannya kementrian syari‘at ini menurut Serif Mardin bertujuan 

untuk mempermudah usaha untuk  menghilangkan artikel-artikel dari konstitusi 



 

1921 yang  menyatakan Islam sebagai agama negara. Setelah itu, sembilan tahun 

kemudian ia memasukkan prinsip sekularisme ke dalam konstitusi secara resmi 

menjadi negara sekuler. Selain itu, bidang pendidikan pun mengalami 

pembaharuan yang sama oleh Kemal yaitu mengalami proses sekularisasi.  

Langkah-langkah pembaharuan dalam bidang pendidikan adalah tanggal 7 

Februari 1924 dikeluarkan dekrit yang melepaskan semua unsur keagamaan dari 

sekolah–sekolah asing. Sebulan kemudian, tanggal 1 Maret 1924 M diterima ide 

penyatuan pendidikan di bawah yang berada di bawah kementrian pendidikan 

yang berarti penghapusan semua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh badan-

badan Islam terhadap sekolah-sekolah. Simbol-simbol yang menjadi kebudayaan 

Islam seperti bahasa Arab dan bahasa Persia yang terdapat dalam kurikulum 

sebelumnya, pada tahun 1928 dihapuskan dan tulisan Arab tersebut digantikan 

dengan tulisan Latin. Pada tahun 1930 dan 1933, pendidikan agama ditiadakan di 

sekolah-sekolah yang berada di sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan  

maupun pedesaan. Pendidikan agama dialihkan menjadi tanggung  jawab orang 

tua dan lembaga pendidikan imam dan khatib pada tahun 1931. Dua tahun 

berikutnya Fakultas Teologi di Istambul  juga ditutup. Dari uraian di atas bisa 

dilihat bahwa Kemal hanya mengikis habis unsur-unsur agama yang terdapat pada 

konstitusi atau struktur pemerintahan. Ia tidak menghilangkan agama sama sekali 

dari kehidupan rakyat Turki.  

Dengan pengalihan bahwa pendidikan agama menjadi tanggung  jawab 

orang tua. Kemal tidak bermaksud menghilangkan agama. Apalagi seperti 



 

dikatakan Syafi‘i Anwar, bahwa Kemal dalam pembentukan negara modern lebih 

mengutamakan negara daripada agama adalah suatu konsep yang diilhami oleh 

Emile Durkheim. Seperti Durkheim, Kemal percaya bahwa negara modern dapat 

dipegang oleh ‘agama rakyat’, yang di Turki agama rakyat tersebut adalah Islam. 

2. Di Bidang Peradaban dan Ekonomi 

Westernisasi dan sekularisasi juga dilakukan dalam bidang peradaban dan 

ekonomi. Dalam peradaban, pada tahun 1925 pemakaian terbus dilarang dan 

diganti dengan topi Barat. Pakaian agama juga dilarang dan rakyat Turki harus 

mengenakan pakaian Barat, 

Baik pria maupun wanita. Pada tahun 1931 dibuat keputusan bahwa azan 

harusdengan bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Al-‘an harus diterjemahkan 

kedalam bahasa Turki agar dapat dipahami oleh rakyat Turki. Khutbah Jum‘at juga 

harus diberikan dalam bahasa Turki. Pada tahun 1935 dikeluarkan pula Undang-

Undang yang mewajibkan warga negara Turki mempunyai nama belakang. Hari 

cuti resmi mingguan dirubah dari hari Jum‘at menjadi hari Minggu. Corak musik 

yang beraliran Timur harus diganti dengan musik yang beraliran Barat. Dan radio  

Turki harus menyiarkan lagu-lagu Barat. Dari perubahan di atas dapat dimengerti 

bahwa yang diinginkan oleh Mustafa Kemal adalah Islam yang di Turki-kan dan 

tidak terikat oleh peradaban Timur (Arab). Peradaban Timur nampaknya 

dipandang oleh Mustafa Kemal bukan Islam. Baginya Islam adalah agama rasional 

yang dapat diperlukan bagi umat manusia dan ajarannya harus dipahami oleh 

rakyat Turki dengan tidak harus terbelenggu oleh tradisi ketimuran (kearaban). 



 

 Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Islam sebagai pedoman 

hidup rakyat Turki secara personal dan peradaban Barat sebagai acuannya. 

Meskipun Turki banyak menyerap peradaban Barat, akan tetapi Kemal membatasi 

diri untuk bekerjasama dengan Barat dalam bidang ekonomi. Ia tidak 

menginginkan negaranya dikuasai oleh kekuatan asing seperti yang pernah dialami 

oleh pemerintahan Sultan. Sumber-sumber vital dalam negeri diambil alih oleh 

negara. Untuk mengantisipasi resesi ekonomi dunia sebagai akibat Perang Dunia I, 

pihak penguasa Turki menerapkan beberapa kebijaksanaan ekonomi, antara lain 

mengurangi volume perdagangan luar negeri, menekan belanja rutin, mengurangi 

pengeluaran atau anggaran militer menjadi rata-rata 28 % dari seluruh anggaran 

pengeluaran, memberi bantuan kepada sektor swasta agar bisa lebih 

mandiri.Perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi ini memang sangat menentukan 

bagi kelanjutan gerakan pembaharuan Kemal, karena kalau tidak ada pembaharuan 

dalam bidang ini gerakan oposisi akan lebih mudah dalam mengacaukan situasi. 

Sebagai akibat dari kebijaksanaannya, ekonomi Turki pada tahun 1949 sangat 

baik. Di sektor pertanian masyarakat Turki selalu mengalami surplus, sehingga 

kebutuhan pangan dalam negeri selalu terpenuhi. Dengan demikian, Kemal dapat 

mempertahankan kekuasaannya selama 15 tahun sekalipun banyak  tantangan dari 

pihak oposisi. 

 

 

 



 

3. Di Bidang keagamaan  

 Dalam tradisi masyarakat Turki, agama merupakan sebuah faktor 

penting dalam transformasi sosial dan politik seluruh masyarakat. Masyarakat 

digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terkait dengan syariat 

sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Ulama memiliki peranan 

penting dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama 

tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang 

dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi Mufti, keputusan hukum kerajaan bisa 

tidak berjalan.163 

Kajian mengenai ilmu-ilmu keagamaan Islam, seperti fiqih, ilmu kalam, 

tafsir dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Para 

penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu faham ( mazhab) keagamaan 

dan menekan mazhab lainnya. Sultan Abdul Hamid misalnya, begitu anatik 

terhadap aliran Asy’ariyah. Ia merasa perlu mempertahankan aliran tersebut dari 

kritikan aliran lain. 

4. Di Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan 

Bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan bidang yang cukup esensial 

dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya pembaruan yang 

dilancarkan oleh para pembaru, tidak terkecuali Mustafa Kemal dan para 

pendukungnya di Turki tidak melepaskan diri dari bidang tersebut.Pada tahun 

1923, Mustafa Kemal atas nama permerintah, memerintahkan untuk membangun 
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suatu lembaga studi Islam yang diberi tugas mengkaji filsafat Islamdalam 

hubungannya dengan filsafat Barat, kondisi praktis, ritual, ekonomi, penduduk 

muslim. Tujuan lain lembaga tersebut adalah mendidik dan mencetak serta 

membentuk mujahid modern yang mampu menafsirkan Al-Qur’an,164 

Agar umat Islam Turki memperluas wawasannya lewat pemahaman agama 

secara lebih terbuka dan lebih rasional. Pembaruan selanjutnya, adalah pengalihan 

tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan agama ke dalam kementerian 

pendidikan pada tahun 1924. Hal ini sesuai dengan Undang-undang pendidikan 

dan konstitusinya di bawah kontrol kementerian pendidikan.165 

Bersamaan dengan dihapusnya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi 

agama, pada tahun 1924, Mustafa Kemal membuka fakultas agama pada 

Universitas Istambul. Pada saat yang sama membuka sekolah-sekolah yang 

membina dan mempersiapkan tenaga-tenaga khatib dan imam.166 Jadi pendidikan 

yang diinginkan oleh Mustafa kemal dan para pendukungnya adalah pendidikan 

yang bebas dari pengaruh-pengaruh tradisional.Westernisasi dan sekularisasi 

diadakan bukan hanya dalam bidang institusi saja, tetapi juga dalam bidang 

kebudayaan dan adat istiadat. Pemakaian-pakaian keagamaan hanya dibolehkan 
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bagi mereka yang menjalankan tugas keagamaan,dan seluruh pegawai negeri 

diwajibkan memakai topi dan pakaian model Barat.167 

Di tahun 1935 dikelauarkan pula Undang-undang yang mewajibkan warga 

negara Turki mempunyai belakang dan hari cuti resmi jum’at dirubah menjadi hari 

mingguan.168Republik Turki adalah negara sekuler tetapi walaupun demikian apa 

yang diciptakan Mustafa Kemal belum menjadi negara yang betul-betul 

sekuler.Benar syariat telah dihapus pemakaiannya dan pendidikan agama 

dikeluarkan dari kurikulum sekolah. Republik Turki masih mengurus agama 

melalui Departemen Urusan agama, sekolah-sekolah pemerintah untuk imam dan 

khatib dan fakultas ilahiyah dan perguruan tinggi negara Universitas Istambul. 

 
5. Di Bidang Kemasyarakatan 

Para penulis sejarah tidak bisa menyangkal kenyataan besarnya pengaruh 

Islam, dalam hal syari’at Islam pada segala segi kehidupan masyarakat Turki.169 

Ini dibuktikan bahwa Turki Usmani sepanjang sejarahnya merupakan lembaga 

bagi kekuasaan Islam dunia dan agama Islam merupakan agama negara sampai 

dibatalkan oleh Mustafa Kemal, serta pemakaian abjad Arab hingga diganti 

menjadi abjad Latin.170 
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Di mata para pembaharu Islam adalah agama rasional, agama yang tidak 

bertentangan dengan kemajuan.171 Yang menjadi penyebab mundurnya Turki 

adalah terutama karena terlalu kuatnya masyarakat Turki berpegang pada syariat 

Islam, padahal syariat yang diperpegangi tersebut sebenarnya tidak lebih.Dari pada 

syariat yang sudah ternoda oleh budaya Arab yang telah usang dan tidak cocok 

dengan bumi Turki dan zaman yang sudah cukup maju. 

Mustafa Kemal Attaturk cukup responsip terhadap hal tersebut, karena 

dasar keyakinannya bahwa Islam itu adalah agama rasional, sosok untuk 

kemajuan, iapun berupaya agar masyarakat Turki memperluas wawasannya lewat 

cara, antara lain mengetahui dasar-dasar dan ajaran agamanya yang asli. Oleh 

sebab itu pada tahun 1924 ia membentuk Departemen untuk urusan keagamaan 

dengan tugas untuk mengurus administrasi keagamaan dan mempersiapkan buku 

teks pelajaran agama. 

Kemudian Mustafa Kemal Attaturk memerintahkan agar bahasa Turki 

dipakai pada mimbar-mimbar masjid khotbah-khotbah Jum’at, pada adzan untuk 

shalat dan Al-Qur’an diterjemahkan ke dalam bahasa Turki.172 Dari beberapa 

gebrakan di atas memperlihatkan keseriusannya dan para pedukungnya untuk 

mencerdaskan bangsanya, termasuk dalam hal ini membuat masyarakatnya 

mengerti dan memahami dasar-dasar ajaran agamanya yakni Islam. Boleh 

disayangkan karena hal-hal seperti itu termasuk sesuatu yang baru terjadi di 
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kalangan masyarakat Turki bahkan di dunia  mereka sulit menerimanya dengan 

baik. 

Seperti halnya dengan usaha pembaruan di bidang kebahasaan.173Mustafa 

Kemal Attaturk bukan sekedar sebagai orang yang ahli teori dan pelopor gagasan 

serta penandatanganan instruksi, ia juga langsung terjun ke tengah-tengah 

masyarakat melaksanakan itu semua.Selanjutnya Mustafa Kemal Attaturk 

berupaya menghilangkan semua simbol-simbol dan upacara-upacara baik adat 

maupun keagamaan yang mencerminkan tradisionalan. 

Hal ini ia lakukan dalam upaya untuk menunjukkan kepada dunia, terutama 

dunia barat bahwa Turki adalah negara beradab dan berbudaya tinggi sejajar 

dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Seperti dikeluarkan peraturan 

larangan pemakaian tarbus, menyegel semua tekkes (empat pertama) para kaum 

tarekat, praktek jampi-jampi dan teknik dalam rangka pengobatan terhadap suatu 

penyakit dan lain-lain.174 

Mustafa Kemal Attaturk juga melihat bahwa ulama-ulama selama ini hanya 

menggiring masyarakat kepada kehidupan ritual dan ketaatan kepada sistem 

ibadah dan etika yang mereka ciptakan sendiri tanpa boleh digugat sedikitpun. 

Mereka tidak merasa perlu untuk menggambarkan ummatnya kepada kegairahan 

hidup di dunia dalam arti kegairahan untuk bidang ekonomi politik, sosial, 
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kesenian dan kemasyarakatan.175 Akibatnya, dibidang kehidupan dunia, umat Islam 

Turki miskin, keterbelakangan, sedang di bidang spiritual mereka juga miskin 

karena mengamalkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak benar. 

Adanya kemajuan di bidang-bidang tersebut di atas jelas membawa 

perubahan-perubahan dalam kehidupan kemasyarakatan mereka yang berhasil 

memperoleh kesempatan memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul itu 

dan upaya-upaya perubahan tersebut. Hal itu dipahami sebagai gejala mobilisasi 

pada masyarakat yang mulai berkembang. Mereka yang memperoleh kesempatan 

dan memanfaatkannya akan beroleh kemajuan yang berarti mereka yang tidak 

cekatan akan tetap pada keadaan semula. 

 

C. Analisis Pendidikan Islam Di Turki Pasca Mustafa Kemal  Attaturk 

Setelah Attaturk meninggal pada tahun 1938. Ismet Inonu menjadi Presiden Republik 

Turki dan hampir menjadi seorang diktator. Tetapi, segera setalah perang berakhir, 

sebuah partai oposisi yakni partai Demokrat, dibolehkan berdiri di bawah 

kepemimpinan Celal Bayar, seorang mantan perdana menteri. 

 Partai ini memasuki pemilihan umum 1946 dan memeperoleh 6 dari 465 

kursi. Kebebasan berbicara dan pers semakin dibuka. Partai baru itu mulai 

mengorganisasi secara sungguh-sungguh dan partai-partai lain juga tumbuh. Sebelum 

pemilihan umum berikutnya pada bulan Mei 1950 sebuah undang-undang pemilihan 

baru diberlakukan. Setelah pemilihan itu partai Demokrat berkuasa dengan 
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memenangkan 408 kursi. Celal Bayar menajadi presiden dan Adnan Menderes 

sebagai perdana menteri, sementara Inonu menjadi tokoh oposisi.176 

 Selama empat tahun pertama terdapat kepuasan umum terhadapa 

pemerintahan baru. Beberapa industri negeri di swastakan, beberapa konsesi 

diberikan kepada perasaan keagamaan, dan sejumlah besar import dan pembangunan 

pertanian dilaksanakan. Dalam pemilihan umum Mei 1954 Partai Demokrat 

mendapatkan 58,4 persen dari seluruh suara dibanding 55,2 persen pada tahun 

1950.177 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Sehubungan dengan uraian pada bab terdahulu tentang kebijakan pendidikan 

Islam di Turki pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk, maka secara 

keseluruhan penulis sederhanakan dalam  kesimpulan  sebagai berikut: 

Mustafa Kemal adalah tokoh pembaharu Tukri, berkuasa selama 15 tahun. 

Dialah bapak pendiri Turki Modern yang digelari attaturk, yang ingin memajukan 

Turki dengan meniru Barat sebagai model yang ideal. Hal ini disebabkan kemajuan 

Barat yang pesat di segala bidang, baik militer maupun ilmu pengetahuan dan 

teknologi.Dalam mewujudkan cita-citanya, ia melakukan gerakan  pembaharuan yang 

dibangun atas dasar sekularisasi, westernisasi dan nasionalisme. Dengan kata lain, 

untuk memajukan Turki harus dengan mentransformasi apa-apa yang terdapat di 

Barat ke dalam negerinya. Dengan demikian Turki akan maju dan modern. 

Dari upaya reformasi ini, Mustafa Kemal mendapat tantangan yang cukup 

besar dari berbagai kalangan, terutama kalangan ulama tradisional ́. Akan tetapi, ia 

tampaknya yakin bahwa ia tidaklah ingin menghapuskan Islam secara mendasar. Ia 

lebih memahami Islam secara rasional dan realistis. Mustafa Kemal mengetahui akan 

perlunya perubahan dan pembangunan dalam bidang ekonomi rakyat, di samping 

mempunyai implikasi terhadap kesejahteraan rakyat, juga berdampak politis. 

Pemikiran dan gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Kemal, disamping telah 



 

membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, ialah menyadarkan umat Islam di 

Turki dari ketertinggalannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dari 

Barat, oleh karena itu Kemal memberikan pencerahan kepada umat Islam di Turki 

khususnya, umat Islam di seluruh dunia pada umumnya, karena keadaan umat Islam 

memang serba tertinggal, bahkan tertinggal jauh.  

Pembaharuan yang dilakukan Mustafa Kemal, mengadakan kontak Islam 

dengan Barat, mendorong kaum muslimin berpikir kritis, analitis, obyektif dan 

rasional, maka Turki menjadi berubah dari kegelapan menjadi terang benderang, 

meninggalkan kebodohan dan kejumudan, dikuburkannya dalam-dalam taklid dan 

mengikuti sesuatu yang tak berdasar, beralih menjadi muttabi'i-muttabi’i yang taat 

dan memegang teguh ajaran Islam yang menyejukan serta mendorong kepada 

kemajuan.Yang tak kalah pentingnya adalah karena jasa-jasa kedua orang tua 

Mustafa Kemal khususnya jasa ibundanya yang telah mengantarkan Mustafa Kemal 

menjadi manusia yang berguna bagi bangsanya, karena pengarahan pendidikannya 

kedua orang tuanyalah yang telah mengadakan Mustafa Kemal sebagai seorang yang 

memiliki kemampuan ilmu dan kemampuan berpikir maju, disertai semangat 

perjuangan yang sangat luar bisaa.  

Pendidikan militer yang ditempuh Mustafa Kemal, dengan meraih jabatan 

Kapten. inilah yang telah menjadikan Mustafa Kemal sebagai militer yang memiliki 

kemampuan prima, dan bahkan menyandang militer profesional, kemampuan 

mengatur taktik dan strategi perang, darah kemiliteran yang mengalir dalam 

tubuhnya, telah mendorong Mustafa Kemal tetap berjuang, serta berpikir maju, dalam 



 

Politik Pendidikan Islam Masa Modern (Membaca Gagasan Tokoh Pembaharu di 

Negara Turki, India, dan Mesir ) berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi 

yang memberikan kesejahteraan kepada bangsanya. 

Sekularisme Mustafa Kemal tidak menghilangkan agama Islam dari 

masyarakat Turki, dan Mustafa Kemal memang tidak bermaksud demikian. Yang ia 

maksud ialah menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahan. 

 
B. Saran 

Perlu kiranya penulis menyampaikan saran yang berkenaan dengan sosok 

Mustafa Kemal Attaturk sebagai seorang  tokoh pembaharu Tukri, meski Mustafa 

Kemal Attaturk  sudah tiada, akan tetapi  Beliaulah yang menyelamatkan kerajaan 

Usmani dari kehancuran total dan bangsa Turki dari penjajahan Eropa. Ialah pencipta 

Turki modern dan atas jasanya, ia mendapat gelar Attaturk ( Bapak Turki) dalam 

pemikiran tentang pembaharuan Mustafa Kemal dipengaruh bukan oleh ide golongan 

Nasional Turki saja, tetapi juga oleh ide golongan Barat. Turki dapat maju hanya 

dengan meniru Barat. Akan tetapi, ia tampaknya yakin bahwa ia tidaklah ingin 

menghapuskan Islam secara mendasar. Ia lebih memahami Islam secara rasional dan 

realistis.  

Mustafa Kemal sebagai nasionalis dan pengagum peradaban Barat tidak 

mentang Islam, baginya Islam adalah agama yang rasional dan perlu bagi umat 

manusia. Tetapi agama yang rasional ini telah dirusak oleh tangan manusia, oleh 

sebab itu ia melihat perlunya diadakan pembaharuan dalam soal pendidikan untuk 

disesuaikan dengan bumi Turki. .   



 

Sekularisasi yang dijalankan Mustafa Kemal tidak sampai menghilangkan 

agama dalam hal pembaharuan pendidikan Islam,Betul syariat telah dihapus 

pemakaiannya dan pendidikan agama dikeluarkan dari kurikulum sekolah. Tetapi 

Republik Turki masih mengurus agama melalui Departemen Urusan agama, sekolah-

sekolah pemerintah untuk imam dan khatib dan fakultas ilahiyah dan perguruan 

tinggi negara Universitas Istambul. 

Selain itu, sekularisasinya juga berpusat pada kekuasaan golongan ulama dan 

soal negara dan dalam soal politik. Oleh karena itu pembentukan partai yang 

berdasarakan agama dilarang, seperti partai Islam, partai Kristen dan sebagainya. 

Paham sekularisme dan sekularisasi yang dijalankan Mustafa Kemal bukan tidak 

mendapat tantangan, tantangan keras datang dari golongan Islam, tetapi dapat ia 

patahkan. Dari semenjak timbulnya tiga aliran pembaharuan di Turki, golongan 

Barat, golongan Islam, dan golongan nasionalis Turki, telah dapat diramalkan bahwa 

yang akhirnya akan mendapat kemengan adalah golongan nasionalisme.Tetapi 

bagaimanapun rasa keagamaan yang mendalam di kalangan rakyat Turki tidak 

menjadi lemah dengan sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal dan pemerintahan 

Nasionalisme Turki. Islam telah mempunyai akar yang mendalam pada masyarakat 

Turki, dan sulit dapat dipisahkan dari identitas nasional Turki. 

Selain dari pada hal-hal diatas, penulis menyarankan kepada para praktisi, dan 

pembaharuan Islam pada khususnya diharapkan untuk banyak mengambil I’tibar dari 

tokoh pembaharuan dalam Islam di Turki. Dalam upaya mengadakan inovasi dan 

pembaharuanpendidikan Islam,Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan 

kualitaspendidikan pembaharuan Islam baik yang diselenggarakan oleh lembaga-

lembaga pendidikan umum. 



 

C. Penutup  

Alhamdulillahi Rabbil ‟alamin, penulis panjatkan puji syukur ke  hadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya  sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita  

Nabi agung Muhammad SAW.  Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dengan 

pikiran, tenaga, maupun materi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, hal tersebut semata-mata karena 

keterbatasan pemahaman penulis. Oleh karena  itu, penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang bersifat membangun guna perbaikan skripsi ini.  

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada 

khusunya dan bagi para pembaca pada umumnya, meskipun karya ilmiah yang 

berbentuk skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 
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