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iii

ABSTRAK

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA KLASIK DAN MODERN 
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN BUYA HAMKA)

Oleh

NOVIA FIRDANTIA

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan ini. Semua kegiatan 
yang dilakukan manusia adalah merupakan proses pendidikan. Dalam hal ini akan 
dibahas mengenai konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan selalu menarik untuk 
didiskusikan. Banyak tokoh telah mengupasnya baik dari kalangan muslim maupun 
non-muslim. Al-Ghazali dan Buya Hamka merupakan kedua tokoh Muslim pada era 
klasik dan modern yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan. 

Masalah pokok yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang konsep 
pendidikan Islam perspektif Al-Ghazali (era klasik) dan Buya Hamka (era modern) 
yang diawali dengan mengemukakan latar belakang pemikiran keduanya tentang 
konsep pendidikan Islam. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimanakah konsep pendidikan Islam yang dirumuskan oleh Al-Ghazali (era 
klasik) dan Buya Hamka (era modern). Kemudian dicari letak persamaan dan
perbedaan pemikiran kedua tokoh mengenai konsep pendidikan Islam dengan fokus 
masalah pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, pendidik dalam 
pendidikan Islam, peserta didik dalam pendidikan Islam, kurikulum pendidikan 
Islam, metode pendidikan Islam, dan evaluasi dalam pendidikan Islam.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan 
(Library Research) dengan objek pembahasan tertuju pada pemikiran kedua tokoh 
tentang konsep pendidikan Islam. Metode yang digunakan untuk mengkaji data dan 
informasi yang terhimpun dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi.

Dari hasil penelitian pada skripsi ini ditemukan jawaban bahwa pada dasarnya  
pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka saling melengkapi. Hasil 
penelitian diperoleh bahwa pendidikan Islam dalam pemikiran Al-Ghazali harus 
mengarah pada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya 
pada perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah dan bukan untuk mencari 
kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sedangkan menurut 
Buya Hamka pendidikan Islam adalah sarana untuk mendidik watak pribadi, 
kelahiran manusia di dunia ini tak hanya untuk mengenal apa yang dimaksud dengan 
baik dan buruk, tapi juga selain beribadah kepada Allah, juga berguna bagi sesama
dan alam lingkungannya. 

Kata Kunci: Konsep Pendidikan Islam Al-Ghazali dan Buya Hamka
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MOTTO

         

           

     

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu "Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S 

Al-Mujaadilah [58]: 11)1

                                                          
1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  (Bandung : 

Diponegoro, 2010), h. 542
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BAB I

PENDHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran pokok yang akan menjadi pembahasan dalam 

suatu karya ilmiah, serta akan memberikan arah yang konkrit terhadap apa yang 

telah diujinya. Maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya, 

penulis perlu mengemukakan pengertian-pengertian atau istilah yang terkandung 

dalam judul skripsi “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA KLASIK 

DAN MODERN (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN 

BUYA HAMKA)”, dengan demikian agar pembahasan selanjutnya dapat terarah 

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

perlu ditegaskan adalah sebagai berikut :

1. Konsep

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “ Gambaran 

dari objek, proses ataupun yang diluar bahasa yang digunakan oleh akal budi 

untuk memahami hasil-hasil lain”.1 Ada pula yang mengartikan konsep 

sebagai ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan, rencana dasar.2

                                                          
1 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 250
2 Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 334
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2. Pendidikan Islam

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” 

dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti 

“perbuatan”. Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagogos

yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Paedagogos (pendidik atau ahli 

didik) ialah seseorang yang tugasnya membimbing anak, sedangkan pekerjaan 

membimbing disebut pedagogis. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam 

bahasa inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau 

bimbingan.3 Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik, dan 

diberi awalan men, menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya 

memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda 

berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan. 4

Sedangkan Islam, menurut pandangan umum yang berlaku, biasanya 

mempunyai konotasi dengan dan diartikan sebagai “Agama Allah”. Agama 

artinya jalan. Agama Allah artinya jalan menuju Allah. Tuhan yang 

menguasai, mengatur alam semesta ini. Tuhan yang mengembangkan alam 

beserta segala isinya serta mengarahkan perkembangannya. Dengan demikian 

dapat disimpulkan pengertian Islam adalah “menempuh jalan keselamatan, 

                                                          
3 Miftahul ulum dan Basuki, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam: konseptualisasi pendidikan 

dalam Islam (STAIN Ponorogo, 2006), h.3
4 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 702
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dengan jalan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan melaksanakan 

dengan penuh kepatuhan dan ketaatan untuk mencapai kesejahteraan hidup 

dengan penuh keamanan dan kedamaian.5 Jadi pendidikan Islam adalah proses 

transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik 

melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan 

dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan 

hidup didunia dan diakhirat.

3. Era

Rentang masa, kurun waktu, rentang sejarah, perputaran zaman.6

4. Klasik

Kuno, adalah tertinggal, sudah lama, memiliki mutu tinggi dan diakui 

kesempurnaannya (sebagai tolak ukur kesempurnaan yang abadi), tertinggi, 

karya sastra jaman kuno, bersifat sederhana, serasi, dan tidak berlebihan, 

termasyhur dan bersejarah.7

5. Modern

Mutakhir, hal yang terbaru pada jamannya, sikap dan cara berpikir 

yang sejalan dengan kondisi (tuntutan) jaman.8

6. Studi

Kajian, telaah secara ilmiah, berfikir secara rasional.9

                                                          
5 Zuhairin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 35
6 Undang-undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 

h.157
7 Ibid, h. 327
8 Ibid, h. 416
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7. Komparasi

Komparasi ialah berkenaan, atau berdasarkan perbandingan atau 

mempunyai sifat membandingkan.10

8. Pemikiran 

Pemikiran berasal dari kata pikir yang artinya akal budi, ingatan, 

angan-angan ahli. Jadi pemikiran adalah suatu proses, cara, atau perbuatan 

memikir.11

9. Al-Ghazali

Al-Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad 

al-Ghazali. Beliau lahir pada 450 Hijriah/1059 Masehi pada abad kelima 

Hijriah (awal abad keenam Hijriah) di desa Taberan distrik Thus, Persia. 

Bapaknya adalah seorang pembuat buku kain yang berasal dari suku 

Khawarzam dan Jarjan. Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain Shuf  

(yang dibuat dari kulit domba) dan menjualnya ke kota Thusi. Ayahnya 

adalah seorang fakir yang saleh. Tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya 

dari kerajinan membuat pakaian kulit. Beliau berkeliling mengunjungi ahli 

fiqih dan bermajelis dengan mereka, serta memberikan nafkah semampunya. 

Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fiqih), beliau menangis dan berdoa 

memohon diberi anak yang faqih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, 

                                                                                                                                                                    
9 Ibid, h. 589
10 Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 

English Press, 2001), h. 759
11Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 767



5

beliau menangis dan memohon kepada Allah Ta’ala untuk diberikan anak 

yang ahli dalam ceramah dan nasihat. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa 

tersebut. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya 

(Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberikan ceramah nasihat.12  

Al-Ghazali adalah seorang pemikir yang hasil karyanya banyak 

ditemukan dalam berbagai bidang, seperti agama, filsafat, tasawuf, akhlak, 

politik, dan lainnya. Di antara karyanya yang paling menonjol adalah Ihya 

Ulum Ad-Din (Kebangkitan Kembali Ilmu-ilmu Agama) yang ditulis 

sepulangnya ke Naisabur setelah sekian tahun berkelana sebagai seorang sufi 

pada usianya yang ke 50 tahun. Al-Ghazali mederita sakit dan meninggal di 

Thus pada tahun 505 H (1111 M) dengan meninggalkan tiga orang putri dan 

seorang putra (Hamid) yang telah meninggalkannya terlebih dahulu.13

10. Buya Hamka

Hamka adalah singkatan nama dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah 

Datuk Indomo. Ia lahir di Sungai Batang Maninjau Sumatra Barat, pada 

tanggal 16 Februari 1908 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1326 H. 

lahir dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah dan Shafiyah Tanjung, 

sebuah keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang ulama besar 

                                                          
12 Abd. Rachman Assegaf, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam, Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2013, h. 99
13 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 244
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dan pembawa paham pembaharuan Islam di Minangkabau. Ia meniggal pada 

tanggal 24 Juli 1981 di Rumah Sakit Pertamina Jakarta dalam usia 73 tahun. 14

Sosok Hamka adalah multiperan. Selain sebagai ulama dan pujangga, 

ia juga seorang pemikir. Diantara buah pikirannya adalah gagasan tentang 

pendidikan. Bagi Hamka, pendidikan adalah sarana untuk mendidik watak-

watak pribadi-pribadi, kelahiran manusia di dunia ini tak hanya untuk 

mengenal apa yang dimaksud dengan baik dan buruk, tapi juga selain 

beribadah kepada Allah, juga berguna bagi sesama dan alam lingkungannya. 

Karena itu, bagaimana pun kehebatan sistm pendidikan modern, menurut 

Hamka tak bisa dilepas begitu saja tanpa diimbangi dengan pendidikan 

agama. Ia adalah salah satu dari pemikir pendidikan yang mendorong 

pendidikan agama masuk dalam kurikulum sekolah. Bahkan Hamka lebih 

maju lagi ia menyarankan agar ada asrama-asrama yang menampung anak-

anak sekolah. Dalam asrama tersebut, anak-anak tak hanya mendapat 

pemondokan dan logistik, tapi juga penuh dengan muatan rohani dan 

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.15

                                                          
14 A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, Amzah, Jakarta, 2015, h. 100
15 Herry Mohammad, Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani 

Pers, 2006),  h. 64
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B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi di atas adalah 

:

1. Penulis melihat dunia pendidikan selama ini hanya membina kecerdasan 

intelektual wawasan dan keterampilan semata, tanpa diimbangi dengan 

membina kecerdasan emosional dan spiritual. Melihat situasi ini penulis 

beranggapan bahwa pendidikan Islam membutuhkan referensi bacaan, 

namun pada skripsi ini  akan membandingkan teori dari tokoh muslim 

yaitu Al-Ghazali sebagai pemikir di era klasik dan Buya Hamka sebagai 

pemikir di era modern, sehingga dari kedua pemikir ini nantinya akan 

diambil kesimpulan yang relevan degan pendidikan saat ini.

2. Konsep pemikiran pendidikan Islam pada era klasik bisa dijadikan sebagai 

panduan serta contoh dalam pendidikan pada era moden guna tercapainya 

pendidikan Islam yang lebih baik

3. Penulis juga melihat ruang penelitian Kajian Pustaka masih minim, 

mengingat fenomena penggarapan skripsi mahasiswa khususnya di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang 

mayoritas menggunakan metode kualitatif yaitu Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Inilah yang membuat penulis tertarik untuk menempuh penelitian 

kajian pustaka.
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C. Latar Belakang Masalah

Menurut Islam pendidikan adalah pemberi corak hitam putihnya 

perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu ajaran Islam menetapkan bahwa 

pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya bagi laki-

laki dan perempuan dan berlangsung seumur hidup. Kedudukan tersebut 

secara tidak langsung telah menempatkan pendidikan sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dengan hidup dan kehidupan umat manusia.16

Dalam pengertian yang sederhana dan umum pendidikan sebagai 

usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 

pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskannya 

kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan 

yang terjadi dalam suatu proses pendidikan.

Pendidikan Islam ialah suatu usaha dalam pengubahan sikap dan 

tingkah laku individu dengan menanamkan ajaran-ajaran agama Islam dalam 

proses pertumbuhannya menuju terbentuknya kepribadian yang berakhlak 

mulia dimana akhlak mulia adalah hasil dari pelaksanaan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh nabi 

Muhammad Saw.

                                                          
16 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 1
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Sebagai aktifitas yang bergerak dalam bidang pendidikan dan 

pembenaan kepribadian, tentunya pendidikan Islam memerlukan landasan 

kerja untuk memberi arah bagi programnya. Sebab dengan adanya dasar juga 

berfungsi sebagai sumber semua peraturan yang akan diciptakan sebagai 

pegangan langkah pelaksanaan dan sebagai jalur langkah yang menentukan 

arah usaha tersebut.

Adapun dasar pelaksanaan pendidikan Islam terutama adalah Al-

Quran yaitu sebagai berikut :

           

          

    

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

dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui 
Apakah Al kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah 
iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami 
tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-
hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi 
petunjuk kepada jalan yang lurus.” (Q.S Asy-Syura [42]: 52)

Selain itu dalam pandangan Islam, pendidikan juga merupakan 

kegiatan yang diwajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun 

perempuan. Di dalam hadits Rasul bersabda:
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عن أنس بن مالك , قال : قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم : طلب العلم 

فريضة على كّل مسلم

Artinya : “Dari Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu, ia berkata : “Rasulullah 
Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda : “Menuntut ilmu itu adalah
kewajiban bagi setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah)

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan 

mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali 

mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan 

aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep 

pandangan hidup mereka. Semakin tinggi cita-cita manusia semakin menuntut 

kepada peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita 

tersebut. Jadi, antara kedudukan pendidikan yang dilembagakan dalam 

berbagai bentuk dan model dalam masyarakat, dengan dinamika 

masyarakatnya selalu berinteraksi sepanjang waktu.17

Pendidikan merupakan proses pencapaian tingkat keimanan dan 

berilmu sehingga Allah Swt. sangat memuliakan bagi orang yang senantiasa 

mencari dan memperkaya ilmu pengetahuannya. Dalam Q.S Al-Mujaadilah 

ayat 11 Allah Swt. berfirman:

                                                          
17 Fuad Hasan, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2003), h. 1
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu 

"Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis", maka 
lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 
Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 
niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat. dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-
Mujaadilah [58]:11)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan 

kedudukan seseorang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Hal 

tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia 

terutama pendidikan Islam itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pendidikan Islam memiliki 

peran aktif dalam pembentukan karakter anak didik, namun dewasa ini 

kehadiran pendidikan Islam masih bersifat formalitas belaka bukan berpuncak 

pada tuntutan dalam rangka melahirkan generasi insan kamil sebagaimana 

tujuan akhir dalam pendidikan Islam.

Pendidikan Islam bukan sekedar proses penanaman nilai-nilai moral 

untuk membentengi diri dari akses negatif globalisasi. Tetapi yang paling 

urgen adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan pendidikan 

Islam tersebut mampu berperan dalam pembentukan akhlak dalam rangka 
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melahirkan generasi insan kamil. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 

Islam memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan 

individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkepribadian yang baik serta 

memiliki pemahaman beragama yang tidak hanya dipahami tapi juga 

diterapkan dalam kehidupan.

Berbicara tentang pendidikan Islam, pastilah berbicara tentang konsep 

pendidikannya. Konsep-konsep pendidikan Islam yang ada dewasa ini tidak 

lepas dari bayang-bayang konsep pendidikan Islam di era klasik, yang terlahir 

dari pemikiran-pemikiran para tokoh filosof pendidikan Islam. Cukup banyak 

took-tokoh pendidikan di era klasik dan modern yang menyumbangkan 

pemikiran-pemikirannya terhadap dunia pendidikan, salah satunya konsep 

pendidikan Islam itu sendiri. 

Pendidikan zaman dulu seharusnya menjadi cerminan untuk 

pendidikan masa yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

solusi dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan zaman yang jauh 

berbeda dengan zaman dahulu. Pemikiran pendidikan Islam dalam hal ini 

harus turut memberi respon bagi semua perubahan dan perkembangan itu 

sehingga perlu adanya konsep pendidikan Islam yang ideal yang dapat 

menyesuaikan terhadap perkembangan zaman dengan tanpa melupakan nilai-

nilai keagamaan Islam dalam dunia pendidikan.
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Pemikir filosof Islam dalam konsep pendidikan dirasakan sangat di 

butuhkan untuk digunakan sebagai landasan dan aktivitas pendidikan di masa 

kini. Jika dilihat dari zaman ke zaman pemikir filosof Islam maupun barat 

semakin bertambah, oleh sebab itu dapat diklasifikasikan menjadi pemikir 

pada era klasik dan era modern. 

Menurut Dr. Zamakhsari Dhofier pemikiran tradisional (klasik) dalam 

Islam adalah suatu pemikiran yang sangat terikat kepada pemikiran-pemikiran 

para ulama ahli fiqh, hadits, tasawuf, tafsir, dan tauhid yang hidup antara abad 

ke-7 hingga abad ke-13. Sedangkan yang dimaksud dengan pemikiran modern 

adalah suatu pemikiran yang mencoba merelevansikan agama dengan 

pengetahuan modern dengan cara menafsirkan ajaran-ajaran agama sesuai 

dengan pengetahuan modern.18 Peradaban Islam terbagi atas tiga zaman yaitu 

zaman periode klasik (650-1250), zaman pertengahan (1250-1800) dan 

periode modern (1800-sekarang).19 Dari penjelasan tersebut dapat dibatasi 

antara era klasik dan era modern, era klasik yang dimaksud disini adalah dari 

abad ke-7 hingga abad ke-13, sedangkan abad modern dari abad ke-14 sampai 

sekarang.

Di antara tokoh-tokoh intelektual muslim yang memiliki perhatian 

besar dan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam   

                                                          
18 Abdul Malik Bahri, Filsafat Pendidikan Islam, (Semarang: Lembaga Studi Iqra, 2000), h. 

78
19 Syamsul Bakri, Peta Sejarah Peradaban Islam, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h. 

10
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baik pada era klasik maupun modern adalah Al-Ghazali dan Buya Hamka.

Penulis mencoba menjabarkan konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali 

dan Buya Hamka yang masing-masing dari kedua tokoh tersebut pasti 

memiliki pemikiran yang berbeda. Keduanya adalah ilmuan yang memiliki 

integritas dan keteguhan dalam ilmu agama serta banyak melahirkan karya. 

Keduanya terkenal juga sebagai tokoh pakar pendidikan yang pastinya 

memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menyusun suatu konsep dan 

menetapkan tujuan pendidikan tergantung pada latar belakang dan bidang 

kajian pendidikannya para tokoh tersebut.

Suatu rumusan konsep pendidikan maupun tujuannya harus 

mempunyai muatan subyektifitas dari yang merumuskannya, artinya setiap 

pemikiran dari seorang tokoh pasti menggambarkan tokoh tersebut, contohnya 

seperti tokoh pemikir pendidikan Islam yang seringkali mengaitkan tujuan 

suatu pendidikan dengan kebahagiaan yang abadi setelah kehidupan dunia, 

yakni kebahagiaan di akhirat. Sedangkan jika dilihat dari pendidikan umum, 

biasanya hanya berorientasi pada masalah kehidupan dunia, seperti pekerjaan 

yang akan di dapat setelah menyelesaikan pendidikan.

Al-Ghazali adalah seorang pemikir yang hasil karyanya banyak 

ditemukan dalam berbagai bidang, seperti agama, filsafat, tasawuf, akhlak, 

politik, dan lainnya. Di antara karyanya yang paling menonjol adalah Ihya 

Ulum Ad-Din (Kebangkitan Kembali Ilmu-ilmu Agama) yang ditulis 
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sepulangnya ke Naisabur setelah sekian tahun berkelana sebagai seorang sufi 

pada usianya yang ke 50 tahun. Al-Ghazali menulis masalah pendidikan 

dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din yang dipandang sebagai kitab terbesar dari 

berbagai ilmu.20

Dalam pandangan Al-Ghazali, sentral dalam pendidikan adalah hati 

sebab hati merupakan esensi dari manusia. Menurutnya, substansi manusia 

bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada 

pada hatinya dan memandang manusia bersifat teosentris sehingga konsep 

tentang pendidikannya lebih diarahkan pada pembentukan akhlak yang 

mulia.21

Hamka adalah singkatan nama dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah 

Datuk Indomo. Sosok Hamka adalah multiperan. Selain sebagai ulama dan 

pujangga, ia juga seorang pemikir. Diantara buah pikirannya adalah gagasan 

tentang pendidikan. 

Bagi Hamka, pendidikan adalah sarana untuk mendidik watak-watak 

prbadi-pribadi, kelahiran manusia di dunia ini tak hanya untuk mengenal apa 

yang dimaksud dengan baik dan buruk, tapi juga selain beribadah kepada

Allah, juga berguna bagi sesama dan alam lingkungannya. Karena itu, 

bagaimana pun kehebatan sistem pendidikan modern, menurut Hamka tak 

bisa dilepas begitu saja tanpa diimbangi dengan pendidikan agama. Ia adalah 

                                                          
20 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 244
21 Ibid, h. 245
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salah satu dari pemikir pendidikan yang mendorong pendidikan agama masuk 

dalam kurikulum sekolah. Bahkan Hamka lebih maju lagi ia menyarankan 

agar ada asrama-asrama yang menampung anak-anak sekolah. Dalam asrama 

tersebut, anak-anak tak hanya mendapat pemondokan dan logistik, tapi juga 

penuh dengan muatan rohani dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.22

Al-Ghazali dan Buya Hamka adalah sosok yang tidak diragukan lagi. 

Keduanya dikenal cukup perhatian dan sangat peduli dengan nasib pendidikan 

umat serta berwawasan luas khususnya dalam hal pendidikan Islam. Kedua 

tokoh tersebut memaparkan tentang pentingnya pendidikan Islam dalam 

pembentukan akhlak seseorang dalam rangka menjadi generasi insan kamil.

Berdasarkan uraian di atas yang merupakan gambaran untuk 

memperoleh hasil pembelajaran yang lebih baik lagi mengenai konsep 

pendidikan Islam, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam 

sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Konsep 

Pendidikan Islam pada Era Klasik dan Modern (Studi Komparasi 

Pemikiran Al-Ghazali dan Buya Hamka)”

D. Fokus Masalah

Untuk memperjelas dan memberi arahan yang tepat dalam 

pembahasan penelitian ini, perlu adanya fokus masalah. Pada pembahasan 

konsep pendidikan Islam pada era klasik (650-1250 M) dan modern (1800 M-

                                                          
22 Herry Mohammad, Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani 

Pers, 2006),  h. 64
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sekarang) studi komparasi pemikiran Al-Ghazali dan Buya Hamka, penulis 

hanya berusaha mengetahui konsep pendidikan Islam perspektif Al-Ghazali 

dan Buya Hamka yang berkaitan dengan pengertian pendidikan Islam, tujuan 

pendidikan Islam, pendidik dalam pendidikan Islam, peserta didik dalam 

pendidikan Islam, kurikulum penddikan Islam, metode dalam pendidikan 

Islam, dan evaluasi dalam pendidikan Islam.

E. Rumusan Masalah

Sesuai dengan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

akan di teliti adalah :

1. Bagaimana konsep pendidikan Islam Al-Ghazali ?

2. Bagaimana konsep pendidikan Islam Buya Hamka ?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep pendidikan Islam pada era 

klasik dan modern (studi komparasi pemikiran Al-Ghazali dan Buya 

Hamka) ?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian 

a. Memperoleh gambaran tentang konsep pendidikan Islam Al-Ghazali 

pada era klasik

b. Memperoleh gambaran tentang konsep pendidikan Islam Buya Hamka 

pada era modern 
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c. Memperoleh gambaran tentang persamaan dan perbedaan antara 

pemikiran Al-Ghazali dan Buya Hamka tentang konsep pendidikan 

Islam yang diklasifikasikan dalam era klasik dan era modern

2. Kegunan Penelitian

a. Teoritis

Dapat memperoleh pemahaman secara menyeluruh yang 

dikemukakan oleh Al-Ghazali dan Buya Hamka berkaitan dengan konsep 

pendidikan Islam yang diklasifikasikan dalam era klasik dan modern. 

Memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan tentang konsep pendidikan 

Islam. Bagi pendidikan Islam, penelitian ini menjadi salah satu 

sumbangan pemikiran bagi perbaikan pendidikan Islam di masa yang akan 

datang.

b. Praktis

Dapat diperoleh pemahaman tentang konsep pendidikan Islam dan 

dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi pembentukan dan 

peningkatan profesionalitas penulis sebagai calon pendidik. Memberikan 

kontribusi pemikiran bagi pemikir dan praktisi pendidikan. Menambah 

pengetahuan penulis mengenai kajian konsep pendidikan Islam. Selain itu 

karya ilmiah ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dalam rangka 

melakukan perbaikan terhadap pendidikan Islam khususnya di Indonesia 

kearah yang lebih baik.
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G. Metode Penelitian

Sebagaimana karya ilmiah secar umum, untuk dapat memahami serta 

memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan maka perlu adanya 

metode penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah data 

yang dikumpulkan. Setiap pembahasannya tentunya menggunakan metode untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan suatu masalah dalam karya ilmiahnya.  Dalam 

metode penelitian ini akan diungkapkan jenis dan sifat penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan 

(library research). Dalam hal ini yang dimaksud dengan penelitian 

kepustakaan adalah proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian 

pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku 

referensi, atau hasil penelitian yang lain) yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti.23

Sedangkan menurut Moh. Nazir mengatakan studi kepustakaan 

(library Researh) ialah upaya menggali teori-teori yang telah berkembang 

dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik 

penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis data, sehingga 

diperoleh orientasi yang lebih luas dari masalah yang dipilih.24

                                                          
23 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 121
24 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jasifkarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 93
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan 

adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu permasalahan 

menurut teori-teori para ahli dengan merujuk pada dalil-dalil yang relevan 

mengenai permasalahan tersebut, yang dalam hal ini akan dibahas sebuah 

permasalahan mengenai pemikiran Al-Ghazali dan Buya Hamka tentang

konsep pendidikan Islam pada era klasik dan modern.

2. Sumber Data

Demi kesempurnaan dan kelengkapan data, penulis mendapatkan 

sumber data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang 

berkaitan dengan pemikiran Al-Ghazali dan Buya Hamka tentang konsep 

pendidikan Islam pada era klasik dan modern, dan berbagai buku-buku 

sebagai penunjang dalam menjawab rumusan masalah yang terkait dengan 

penelitian ini. Untuk itu penulis membagi sumber data menjadi dua bagian 

dalam mengklasifikasikannya yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah rujukan pokok yang digunakan dalam suatu 

penelitian.25 Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah sebagai 

berikut:

1) Imam Ghazali, Ringkasan Ihya ‘Ulumuddin Jakarta: SAHARA 

Publishers, 2012

2) HAMKA, Lembaga Hidup, Jakarta: Republika Penebit, 2016
                                                          

25 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung, Tarsito, 2000), h. 78
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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.26 Dalam penelitian 

ini yang menjadi data sekunder adalah sebagai berikut:

1) Muhammad Jamaluddin Al Qasimi, Petunjuk Bagi Orang Beriman 

(Ringkasan Ihya Ulumuddin), Jakarta: Pustaka Azam, 2013

2) Said Hawa, Mensucikan Jiwa, Jakarta: Robbani Press, 2004

3) Abu Muhammad Iqbal, Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang 

Pendidikan, Jawa Timur: Jaya Star Nine, 2013

4) S.M. Zianuddin Alavi, Pemikiran Pendidikan Islam pada Abad Klasik 

dan Pertengahan, Bandung: ANGKASA, 2003

5) Herry Mohammad,Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, 

Jakarta: Gema Insani Press, 2006

6) Ramayulis dan Syamsul Nizar, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam, 

Ciputat: Quantum Teaching, 2005

7) A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta: Amzah, 2015

8) Abd. Rachman Assegaf, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2013

9) Ali Al Jumbulati dan Abdul Futuh At Tuwaanisi, Perbandingan 

Pendidikan Islam, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002
                                                          

26 Mahmud, Op. Cit, h. 152
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10) Syamsul Kurniawan dan Erwin Makhrus, Jejak Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011

11) Ramayulis, Filsafat Penddikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2015

12) Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2011

13) Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2013

14) Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 

2011

3. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian studi 

pustaka ini adalah :

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 pemilihan 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, terutaama konsep dan teori, dan unsur-unsur metodologi 

yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Melakukan pengelompokan hasil bacaan yang telah ditulis, sesuai 

rumusan yang telah tercantum dalam masalah dan pertanyaan 
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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.27

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah 

mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau metode dalam mengumpulkan 

data, diantaranya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan tringulasi, 

atau gabungan.28 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, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.29

Data yang telah terkumpul dari sumber-sumber primer maupun 

sekunder dikumpulkan dengan menggunakan penjelajahan kepustakaan, yang 

kemudian diklasifikasikan sesuai dengan temanya masing-masing., diseleksi 

dan kemudian disusun kembali sesuai dengan kategori data yang telah 

                                                          
27 Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi; Bidang 

Ilmu Agama Islam (Jakarta: Logos, 1998), hlm.35.
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 308
29 Ibid, h. 329
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ditentukan. Dari jenis data yang terkumpul seluruhnya berupa teori-teori, ayat 

Al-Quran, dan hadits.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yaitu 

dengan cara mencatat, mengutip, dan mengedit, kemudian diproses dalam

pengolahan data dengan jalan mengelompokkan sesuai dengan bidang pokok 

bahasan masing-masing. Bahan yang telah dikelompokkan tersebut 

selanjutnya disusun, sehingga pembahasan yang akan dikaji dapat tersusun 

secara sistematis untuk selanjutnya digunakan dalam proses analisis data. 

Setelah data diolah dan disusun, maka yang kemudian dilakukan adalah 

menganalisis data. Dalam menganalisis data tersebut, sebelumnya penulis 

mengkaji objek penelitian yang akan diteliti. Dikarenakan dalam penelitian ini 

yang dijadikan obyek penelitian adalah obyek teori atau kajian teori, sehingga 

untuk menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis deduktif yang penerapannya adalah untuk menganalisa obyek 

penelitian yang kajiannya bersifat teoritis. 

Metode deskriptif analisis deduktif adalah menarik suatu kesimpulan 

dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan 

menggunakan penalaran atau resiko (berfikir rasional). Sedangkan deskriptif 

analisis yaitu dimana data-data yng terkumpul diuraikan, ditafsirkan, 

dibandingkan persamaan dan perbedaannya dengan fenomena tertentu yang 
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diambil bentuk kesamaannya serta menarik kesimpulan.30 Dalam menerapkan 

metode deskriptif analisis deduktif ini, peneliti menggunakan teknik sebagai 

berikut :

a. Teknik Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi berarti metode apapun yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan 

secara obyektif dan sistematik, analisis ini (content analysis) adalah teknik 

sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu 

alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang 

terbuka dari komunikator yang terpilih. Dengan menggunakan analisis isi,

akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan 

yang disampaikan oleh media masa, kitab suci, atau sumber informasi lain 

secara obyektif, sistematis, dan relevan.31

b. Teknik Koherensi

Teknik koherensi adalah suatu proposisi atau makna pernyataan 

dari suatu pengetahuan bernilai benar bila proposisi terdahulu yang 

bernilai benar.32 Metode koherensi ini digunakan dalam rangka membedah 

dan menginterpretasikan pemikiran seorang tokoh, semua konsep dan 

segala aspek yang dilihat menurut keselarasannya antara yang satu dengan 

yang lain. 

                                                          
30 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), h.15.
31 Ibid, h. 15
32 Ibid, h. 19
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c. Teknik Analisis Komparaif

Dalam bidang pendidikan, penelitian komparatif tepat digunakan 

apabila penelitian ditujukan untuk membandingkan dua atau lebih 

fenomena dan fakta pendidikan, berikut faktor-faktor yang terlibat di 

dalamnya. Teknik analisis komparatif ini berguna sebagai pembanding 

dari pendapat tokoh yang menjadi obyek penelitian dengan pendapat 

tokoh lainnya pada bagian-bagian tertentu saja dan tidak pada semua 

pokok bahasan yang ditujukan untuk membuat generalisasi tingkat 

perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.33

                                                          
33 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 102



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendidikan Islam

1. Menurut Bahasa (Lughatan)/ Etimology 

Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa ada tiga kata yang 

digunakan. Ketiga kata tersebut yaitu at-tarbiyah, al-ta’lim, dan al-ta’dib.

Ketiga kata tesebut memilki makna yang saling berkaitan saling cocok untuk 

pemaknaan pendidikan dalam Islam. Ketiga kata itu mengandung makna yang 

amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang 

dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. 

a. At-tarbiyah berakar dari tiga kata yakni, pertama berasal dari kata 

rabba yarbu yang artinya bertambah dan tumbuh. Kedua, berasal dari 

kata rabiya yarbi yang artinya tumbuh dan berkembang. Ketiga, 

berasal dari kata rabba yarubbu yang artinya memperbaiki, 

membimbing, menguasai, memimpin, menjaga dan memelihara. 

b. Al-ta’lim secara bahasa berasal dari kata fi’il tsulasi mazid biharfin

wahid, yaitu ‘allama yu a’llimu. Jadi allama artinya mengajar. 

c. Al-ta’adib berasal dari kata tsulasi maszid bihaijmn wahid, yaitu 

addaba yu ‘addibu. Jadi addaba artinya memberi adab. 
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Pada masa sekarang kata yang paling populer dipakai orang adalah 

tarbiyah karena kata tarbiyah meliputi keseluruhan kegiatan pendidikan yang 

berarti suatu upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan individu untuk 

kehidupan yang lebih sempurna dalam etika, sistematis dalam berpikir, 

memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada 

yang lain, berkompetensi dalam hal yang baik, mengungkap dengan dan 

bahasa lisan dan tulisan yang baik dan benar serta memiliki beberapa 

keterampilan. Sedangkan istilah yang lain merupakan bagian dari kegiatan 

tarbiyah. Dengan demikian maka istilah pendidikan Islam disebut Tarbiyah 

Islamiyah.1

2. Menurut Istilah (Ishtilahan)/Terminology

Pengertian pendidikan Islam secara istilah dirumuskan oleh pakar 

pendidikan Islam sebagai berikut :

a. Hasan Langgulung mengatakan bahwa Pendidikan Islam adalah proses 

penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. 

b. Omar Muhammad al-Thoumi Al-Syaibani, mengatakan bahwa 

pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya dengan cara 

pengajaran sebagai profesi di antara profesi-profesi dalam masyarakat. 
                                                          

1 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 25
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c. Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa tarbiyah adalah 

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, 

mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, 

teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, 

mahir dalam tutur katanya baik lisan maupun tulisannya.2

d. Muhammad Fadhil al-Jamali mengajukan pengertian pendidikan Islam 

yaitu upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia 

untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan 

kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih 

sempurna baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun 

perbuatan.

e. Hasil seminar pendidikan Islam se Indonesia tahun 1960 dirumuskan 

pendidikan Islam yaitu bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan 

jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua 

ajaran Islam.3

Berdasarkan beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ahli 

pendidikan di atas, serta beberapa pemahaman yang diperoleh dari beberapa 

istilah dalam pendidikan Islam, seperti tarbiyah, ta’lim, dan istilah lainnya, 

maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebaga berikut : “Proses 

                                                          
2 Ibid, h. 37
3 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: KENCANA, 2006), h. 
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internalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui 

upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan 

pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

B. Tujuan Pendidikan Islam

1. Pengertian Tujuan Pendidikan Islam

Isilah “tujuan” atau “sasaran” atau “maksud”, dalam bahasa arab 

dinyatakan dengan ghayat atau ahdaf atau maqasid. Sedangkan dalam bahasa 

inggris, istilah “tujuan” dinyatakan dengan “goal” atau purpose atau obyektif 

atau aim. Secara umum istilah-istilah itu mengandung pengertian yang sama, 

yaitu arah suatu perbuatan atau yang hendak dicapai melalui upaya atau 

aktivitas. 

Menurut Zakiah Darajat tujuan adalah sesuatu yang diharapkan 

tercapai setelah suatu usaha atau suatu kegiatan selesai. Sedangkan menurut 

H.M Arifin, tujuan itu bisa jadi menunjukkan kepada futuritas (masa depan) 

yang terletak suatu jarak tertentu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan 

usaha melalui proses tertentu meskipun banyak pendapat tentang pengertian 

tujuan, akan tetapi pada umumnya pengetian itu berpusat pada suatu maksud 

tertentu yang dapat dicapai melalui pelaksanaan atau perbuatan.4

                                                          
4 Ibid, h. 209
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2. Tahap-tahap Tujuan Pendidikan Islam

Abu Ahmadi mengatakan bahwa tahap-tahap tujuan pendidikan Islam 

meliputi sebagai berikut :

a. Tujuan Tertinggi/ Terakhir

Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku 

umum, karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung 

kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tertinggi tersebut dirumuskan 

dalam satu istilah yang disebut “insan kamil” (manusia paripurna).

Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan tertinggi atau terakhir 

ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup manusia, dan perannya 

sebagai makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian indikator dari insan 

kamil tersebut adalah sebagai berikut :

1) Menjadi hambah Allah

Tujuan ini sejalan dengan tujuan hidup dan penciptaan manusia, 

yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal ini 

pendidikan harus memungkinkan manusia memahami dan 

menghayati tentang Tuhannya sedemikian rupa, sehingga semua 

peribadatannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan 

kekhusu’an terhadap-Nya, melalui seremoni ibadah dan tunduk 

senantiasa pada syari’ah dan petunjuk Allah. 

2) Mengantarkan subyek didik menjadi khalifah Allah fi al-Ardh, 

yang mampu memakmurkan bumi dan melestarikannya dan lebih 
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jauh lagi mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya, sesuai dengan 

tujuan penciptaannya, dan sebagai konsekuensi setelah menerima 

Islam sebagai pedoman hidup. Tujuan ini dalam rangka 

mengupayakan agar peserta didik mampu menjadi khalifah Allah 

di bumi ini, dengan tugas memanfaatkan, memakmurkan bumi dan 

melestarikannya serta mampu merealisasikan eksistensi Islam yang 

rahmatan lil alamin. Dengan demikian peserta didik diarahkan 

agar mampu melestarikan bumi Allah ini mengambil manfaat 

untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan umat manusia serta 

untuk kemaslahatan semua yang ada di alam ini, serta menjaga 

kelestariannya.

3) Untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia 

dan di akhirat baik individu maupun masyarakat.

Ketiga tujuan tertinggi tersebut pada dasarnya merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan karena pencapaian tujuan yang satu 

memerlukan pencapaian tujuan yang lain, bahkan secara ideal ketiga-

tiganya harus dicapai secara bersama melalui proses pencapaian yang 

sama dan seimbang.

b. Tujuan Umum

Tujuan umum berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya 

dapat dikukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku dan 

kepribadian peserta didik. Sementara itu Al-Abrasyi dalam kajiannya 
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tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan lima tujuan umum bagi 

pendidikan Islam yaitu,

1) Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia.

2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat

3) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat 

atau yang lebih terkenal sekarang ini dengan nama tujuan 

vokasional dan professional.

4) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan 

keingin tahu (curiosity) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi 

ilmu itu sendiri.

5) Menyiapkan pelajar dari segi professional, teknikal dan 

pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu, dan 

keterampilan pekerjaan tertentu agar ia dapat mencari rezeki dalam 

hidup disamping memelihara segi kerohanian dan keagamaan. 

c. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional tujuan 

tertinggi/terakhir dan tujuan umum (pendidikan Islam). Tujuan khusus 

besifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan 

dimana perlu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, selama tetap 

berpijak pada kerangka tujuan tertinggi/terakhir dan umum itu. 

Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan pada :

1) Kultur dan cita-cita suatu bangsa
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2) Minat, bakat, dan kesanggupan subyek didik

3) Tuntutan situasi, kondisi pada kurun waktu tertentu

Hasan Langgulung mencoba merumuskan tujuan khusus 

pendidikan Islam sebagai berikut :

1) Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam, dasar-

dasarnya, asal-usul ibadat, dan cara-cara melaksanakannya dengan 

betul, dengan membiasakan mereka berhati-hati mematuhi akidah-

akidah agama serta menjalankan dan menghormati syiar-syiar 

agama.

2) Menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar terhadap 

agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang 

mulia.

3) Menanamkan keimanan kepada Allah pencipta alam, kepada 

malaikat, rasul rasul, kitab-kitab, dan hari kiamat berdasarkan pada 

paham kesadaran dan perasaan.

4) Menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah 

pengetahuan dalam adab dan pengetahuan keagamaan dan untuk 

mengikuti hukum-hukum agama dengan kecintaan dan kerelaan.

5) Menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Qur’an, 

membacanya dengan baik, memahaminya, dan mengamalkan 

ajarannya.
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6) Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan 

Islam dan pahlawan-pahlawannya serta mengikuti jejak mereka.

7) Menumbuhkan rasa rela, optimisme, percaya diri, tanggung jawab, 

menghargai kewajiban, tolong menolong atas kebaikan dan takwa, 

kasih sayang, cinta kebaikan, sabar, berjuang untuk kebaikan, 

memegang teguh pada prinsip, berkorban untuk agama dan tanah 

air dan bersiap untuk membelanya.

8) Mendidik naluri, motivasi dan keinginan generasi muda dan 

menguatkannya dengan akidah dan nilai-nilai, dan membiasakan 

mereka menahan motivasinya, mengatur emosi dan 

membimbingnya dengan baik, begitu juga mengajar mereka 

berpegang dengan adab sopan pada hubungan dan pergaulan 

mereka, baik dirumah, di sekolah atau dimana saja. 

9) Menanamkan iman yang kuat kepada Allah pada diri mereka, 

perasaan keagamaan, semangat keagamaan dan akhlak pada diri 

mereka dan menyuburkan hati mereka dengan rasa cinta, zikir, 

takwa dan takut kepada Allah.

10) Membersihkan hati mereka dari rasa dengki, hasad, iri hati, benci 

kekasaran, egoisme, tipuan, khianat, nifak, raga, serta perpecahan 

dan perselisihan.
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d. Tujuan Sementara

Tujuan sementara pada umumnya merupakan tujuan-tujuan 

yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntutan 

kehidupan. Karena itu tujuan sementara itu kondisional, tergantung 

faktor dimana peserta didik itu tinggal atau hidup. Dengan berangkat 

dari pertimbangan itulah pendidikan Islam bisa menyesuaikan diri 

untuk memenuhi prinsip dinamis dalam pendidikan dengan 

lingkungan yang bercorak apapun, yang membedakan antara satu 

wilayah dengan wilayah yang lain, yang penting orientasi dan 

pendidikan itu tidak keluar dari nilai-nilai ideal Islam.5

Islam meghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu 

merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh 

Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah. 

Ini diketahui dari ayat 56 surat Adz-Dzariyat.6

Firman Allah Swt

      

    
Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzariyat 
[51]: 56)

                                                          
5 Ibid, h. 209
6 Ahmad Tafsir, Ilmu Penddikan dalam perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 46
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Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan Islam diatas maka dapat 

disimpulkan tujuan pendidikan Islam yaitu mengarahkan dan membimbing 

manusia melalui proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang 

berkerpibadian muslim yang takwa, berilmu pengetahuan dan berketerampilan 

melaksanakan ibadah kepada Allah Swt sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. 

C. Pendidik dalam Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidik

Kata pendidik berasal dari kata dasar didik, artinya memelihara, 

merawat dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan 

seperti yang diharapkan (tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan 

sebagainya). Selanjutnya dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi 

pendidik, yang artinya orang yang mendidik.7

Di dalam Al-Quran ditemukan beberapa kata yang menunjukkan 

kepada pengertian pendidik. 

a. Muallim

Muallim adalah orang yang menguasai ilmu mampu mengembangkannya 

dan menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, serta menjelaskan fungsinya 

dalam kehidupan, serta menjelaskan dimensi teoritis dan prkatik sekaligus.

b. Murabbi

Murabbi adalah pendidik yang mampu menyiapkan, mengatur, mengelola, 

membina, memimpin, membimbing, dan mengembangkan potensi kreatif 
                                                          

7 Ramayulis, Filsafat Pndidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 208
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peserta didik, yang dapat digunakan bagi pengelolaan dan pemanfaatan  

sumber daya alam yang berguna bagi dirinya, dan makhluk tuhan di 

sekelilingnya.

c. Mudarris

Mudarris adalah pendidik yang mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang dialogis dan dinamis, mampu membelajarkan peserta 

didik dengan belajar mandiri, atau memperlancar pengalaman belajar dan 

menghasilkan warga belajar.

d. Mursyid

Mursyid adalah pendidik yang menjadi sentral figur (al-uswat al-hasanat) 

bagi peserta didiknya, mengamalkan ilmu secara konsisten, bertaqarub

kepada Allah, merasakan kelezatan dan manisnya iman terhadap  Allah 

Swt. pendidik yang didengarkan perkataannya, dikerjakan perintahnya, 

dan diamalkan nasehat-nasehatnya tempat mengadukan segala persoalan 

yang dialami umat, serta menjadi konsultan bagi peserta didiknya.

e. Muzakki

Muzakki adalah pendidik yang bersifat hati-hati terhadap apa yang akan 

diperbuat, senantiasa menyucikan hatinya dengan cara menjauhi semua 

sifat-sifat mazmumah dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Oleh 

karena itu, pendidik bertugas untuk menjaga potensi suci peserta didik 
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serta berusaha memberikan terapi dan metode kepada murid-muridnya 

melalui tazkiyat al-naf, tazkiyat al-aql, dan tazkiyat al jism.8

Dalam pengertian yang lebih luas pendidik dalam perspektif 

penddikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya 

pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu 

menunaikan tugas-tugas kemanusiannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

Islam. Oleh karena itu pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada 

pada orang-orang yang bertugas disekolah tetapi semua orang yang terlibat 

dalam proses pendidikan anak mulai sejak alam kandungan hingga ia dewasa, 

bahkan sampai meninggal dunia.

Di Indonesia pendidik disebut juga guru yaitu orang yang digurui dan 

ditiru. Menurut Hadari Nawawi guru adalah orang-orang yang kerjanya 

mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Lebih 

khususnya diartikan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, yang ikut bertanggung jawab dalam membentuk dan 

membimbing anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing, baik 

kedewasaan jasmani maupun rohani.

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 dibedakan antara pendidik dengan tenaga kependidikan. Tenaga 

kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah 
                                                          

8 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 102-103
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tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 

yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan.9

Menurut Muhaimin, pendidik dalam Islam harus memiliki tiga 

kompetensi dasar, yaitu sebagai berikut.

a. Kompetensi personal religius; kemampuan dasar menyangkut kepribadian 

agamis, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai yang hendak 

ditraninsternalisasikan kepada peserta didiknya. Misalnya nilai kejujuran, 

keadilan, kebersihan, dan sebagainya. Nilai tersebut harus dimiliki oleh 

seorang pendidik untuk memudahkan mentransinternalisasi (pemindahan 

dan penghayatan nilai-nilai) terhadap anak didik.

b. Kompetensi sosial religius; kemampuan menyangkut kepedulian terhadap 

masalah sosial selaras dengan ajaran Islam, seperti tolong-menolong, 

gotong royong, dan sebagainya.

c. Kompetensi professional religius; kemampuan dasar menyangkut 

kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara professional, dalam arti 

mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu 

mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya 

dalam perspektif Islam.10

                                                          
9 Undang-Undang SISDIKNAS 2003 UU RI No. 20 tahun 2003 Bab I Pasal I point 5 dan 6
10 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 132-133
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2. Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik

Keutamaan seorang pendidik disebabkan oleh tugas mulia yang 

diembannya. Tugas yang diemban seorang pendidik hampir sama dengan 

tugas seorang Rasul. Artinya tugas pendidik sebagai warasat al-anbiya pada 

hakikatnya mengemban misi rahmat li al-alamin, yakni suatu misi yang 

mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna 

memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Misi ini kemudian dikembangkan 

pada proses pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal 

saleh dan bermoral tinggi.

Secara umum tugas pendidik dalam pendidikan Islam adalah sebagai 

berikut :

a. Pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan 

melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan 

pelaksanaan penilaian setelah program pendidikan. 

b. Pendidik yang mengarahkan anak didik pada tingkat kedewasaan yang 

berkepribadian insan kamil seiring dengan tujuan Allah yang menciptakan 

manusia.

c. Pemimpin yang mengendalikan diri sendiri, anak didik dan masyarakat 

yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, 

pengorganisasian, pengontrol, dan partisipasi atau program yang 

dilakukan.
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Seorang pendidik yang bertanggung jawab, tentunya harus memiliki 

kompetensi-kompetensi tertentu, yang memungkinkan kewajibannya 

terlaksana secara baik. Kompetensi secara sederhana berarti kemampuan atau 

kecakapan seorang pendidik dalam mengaplikasikan dan memanfaatkan 

situasi belajar mengajar dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teknik 

penyajian bahan pelajaran yang telah disiapkan secara matang sehingga dapat 

diserap oleh anak didiknya dengan mudah.

Pendidik adalah profil manusia yang setiap hari didengar 

perkataannya, dilihat dan mungkin ditiru perilakunya oleh murid-muridnya di 

sekolah. Oleh karena itu seorang pendidik harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut :

a. Beriman kepada Allah dan beramal saleh

b. Menjalankan ibadah dengan taat

c. Memiliki sikap pengabdian yang tinggi kepada dunia pendidikan

d. Ikhlas dalam menjalankan tugas pendidikan

e. Menguasai ilmu yang diajarkan kepada anak didiknya

f. Professional dalam menjalankan tugasnya

g. Tegas dan berwibawa dalam menghadapi masalah yang dihadapi murid-

muridnya

Agar anak didiknya tidak jenuh mendengarkan atau memperhatikan 

para pendidik yang sedang mengajar, syarat-syarat bagi para pendidik yang 
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cukup penting dalam menunjang pendidikan dan pengajaran adalah sebagai 

berikut :

a. Selalu berbicara dengan bahasa yang santun

b. Selalu mendengarkan pendapat anak didiknya

c. Mengarahkan dan mengembangkan minat serta bakat anak didik

d. Berpakaian yang rapih dan sopan dalam melakukan tugasnya.

e. Datang selalu tepat waktu

f. Tidak tidur atau menguap di dalam kelas

g. Secara fisik tidak memiliki cacat tubuh yang mencolok, misalnya tuna 

netra

h. Memberikan pelajaran dengan metode yang tepat

i. Tidak otoriter di dalam kelas

j. Senantiasa memberikan peluang dan kesempatan kepada anak didik untuk 

mengajukan pertanyaan

k. Menyelesaikan jam pelajaran tanpa mengurangi dan menambahkannya

l. Sabar dalam menghadapi kenakalan anak didiknya

m. Melakukan kajian rasional yang mendalam untuk berusaha menjelaskan 

aspek-aspek mendasar dalam pendidikan.

n. Memahami perkembangan mentalitas atau emosionalitas anak didiknya 

karena perkembangan tersebut akan memengaruhi cara belajar anak 

didiknya. Masa pubertas yang dialami oleh anak didik akan memberi 

dampak kepada perjalanan sekolahnya sehingga pendidik dituntut 
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memiliki kemampuan membimbing, mengarahkan, dan memotivasi  anak 

didiknya agar pendidikannya tidak terputus ditengah jalan.11

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik adalah spiritual father atau 

bapak rohani bagi peserta didik. Pendidik atau gurulah yang memberi 

santapan jwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan membenarkannya, maka 

menghormati guru berarti penghormatan terhadap anak-anak pula. Oleh 

karena itu menjadi pendidik hendaklah memiliki sifat-sifat berikut.

a. Zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajarkan mencari keridhaan 

Allah Swt semata.

b. Bersih tubuhnya, jauh dari dosa dan kesalahan, bersih jiwa, terhidar dari 

dosa besar, sifat ria (mencari nama), dengki, permusuhan, perselisihan, 

dan lain-lain sifat yang tercela

c. Ikhlas dalam pekejaan

d. Suka pemaaf

e. Guru merupakan seorang bapak sebelum ia menjadi seorang guru.

f. Guru harus mengetahui tabiat murid, dan guru harus menguasai mata 

pelajaran.

Pendidik menurut Islam bukanlah sekedar pembimbing melainkan 

juga sebagai figur teladan yang memiliki karakteristik baik, sedang hal itu 

belum tentu terdapat dalam diri pembimbing. Dengan begitu pendidik Muslim 

                                                          
11 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2010), h. 93-94
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mestilah aktif dari dua arah, secara eksternal dengan jalan 

mengarahkan/membimbing peserta didik, secara internal dengan jalan 

merealisasikan karakteristik akhlak mulia.12

3. Keutamaan Pendidik

Dalam ajaran Islam pendidik disamakan dengan ulama yang sangatlah 

dihargai kedudukannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah maupun Rasul-Nya. 

Firman Allah Swt, 

        

         

         

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 
kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-
majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 
"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat. dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S Al-Mujaadilah [58]:11)

Firman Allah Swt tersebut menggambarkan tingginya kedudukan 

orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Hal ini beralasan bahwa dengan 

pengetahuan dapat mengantarkan manusia untuk selalu berpikir dan 

                                                          
12 Abd.  Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h. 112
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menganalisa hakikat semua fenomena yang ada pada alam, sehingga mampu 

membawa manusia semakin dekat dengan Allah. 

D. Peserta Didik dalam Pendidikan Islam

1. Pengertian Peserta Didik

Peserta didik adalah salah satu komponen dalam sistem pendidikan 

Islam. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase 

pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, 

pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik 

yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan meyangkut fisik, 

perkembangan menyaangkut psikis.

Menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu.

Syamsul Nizar mendeskripsikan enam kriteia peserta didik :

a. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya 

sendiri.

b. Peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan.

c. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu 

baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia 

berada.
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d. Peserta didik merupakan dua unsur  pertama jasmani dan rohani, unsur

jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal, hati 

nurani dan nafsu.

e. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat 

dikembangkan dan berkembang secara dinamis. 13

2. Tugas dan Kewajiban Peserta Didik

Seimbang dengan kewajiban pendidik untuk menyampaikan ajaran 

Islam, peserta didik harus :

a. Menuntut ilmu, membaca dengan nama Allah Swt. Firman Allah Swt.

              

                    

Artinya : “1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan, 2) Dia telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. 3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 
pemurah, 4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran 
kalam. 5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.” (Q.S Al-Alaq [96]:1) 

b. Menuntut ilmu secara bertahap. Firman Allah Swt.

     

Artinya : “Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat.” (QS. Al-
Insyiqaaq [84] : 19).

                                                          
13 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 133
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c. Peserta didik dalam pandangan Islam diarahkan pada sifat aktif, bukan 

pasif.14

3. Etika Peserta Didik

Etika peserta didik merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali 

merumuskan ada sebelas kewajiban peserta didik.

a. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarub kepada Allah Swt. 

sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk 

mensucikan jiwanya dan akhlak yang rendah dan watak yang tercela.

b. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi.

c. Bersikap tawadhu (rendah hati) dengan cara meninggalkan kepentingan 

pribadi untuk kepentingan pendidiknya.

d. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dan berbagai aliran

e. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji baik untuk ukhrawi maupun untuk 

duniawi.

f. Belajar dengan bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah 

menuju pelajaran yang sukar.

g. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian hari beralih pada ilmu yang 

lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara 

mendalam.

h. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari.
                                                          

14 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 113
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i. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi.

j. Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu 

yang dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat.

k. Anak didik harus tunduk pada nasehat pendidik.

Sementara itu Asma Hasan Fahmi mengemukakan etika yang harus 

diketahui, dimiliki serta dipahami oleh peserta didik supaya dia dapat belajar 

dengan baik dan dapat keridhoan Allah Swt.

a. Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum 

menuntut ilmu.

b. Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh dengan berbagai 

sifat keutamaan.

c. Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu 

diberbagai tempat.

d. Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya.

e. Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah.

Etika peserta didik seperti dirumuskan oleh para ahli di atas perlu 

disempurnakan dengan empat akhlak peseta didik dalam menuntut ilmu.

a. Peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka 

menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah.

b. Peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar 

dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang.
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c. Peserta didik harus ikhlas dalam menuntut ilmu dan menghormati guru 

atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan dengan 

mempergunakan beberapa cara yang baik.

d. Peserta didik harus berusaha dengan sungguh-sungguh (berjihad) dalam 

menuntut ilmu serta diiringi dengan doa kepada Allah agar berhasil dalam 

menuntut ilmu.15

E. Kurikulum Pendidikan Islam

1. Pengertian Kurikulum

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir

yang artinya pelari atau curere yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah 

kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Romawi Kuno yang 

mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis 

start sampai garis finish. Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum telah 

dikenal sejak kurang lebih satu abad yang lalu. Dalam kamus Webster tahun 

1856 untuk pertama kalinya digunakan istilah kurikulum.16

Dalam bahsa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj 

yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang 

kehidupan. Sedangkan arti manhaj atau kurikulum dalam pendidikan Islam 

sebagaimana terdapat dalam kamus al-Tarbiyah adalah seperangkat 

                                                          
15 Ramayulis, Op. Cit. h. 182
16 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 53
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perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam 

mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.17

Secara terminologis, para ahli telah banyak mendefinisikan kurikulum 

diantaranya Crow and Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah 

rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara 

sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah.

Sedangkan menurut Zakiyah Darajat memandang kurikulum sebagai suatu 

program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk 

mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.18

Adapun konsep kurikulum memiliki sekurang-kurangnya tiga 

pengertian :

a. Kurikulum adalah program pendidikan yang terdiri atas beberapa mata 

pelajaran yang harus diambil oleh anak didik pada suatu jenjang sekolah.

b. Kurikulum adalah semua pengalaman yang diperoleh anak selama di 

sekolah

c. Kurikulum adalah rencana belajar siswa agar mencapai tujuan yang 

ditetapkan.

Pandangan yang menyatakan kurikulum adalah rencana pelajaran di 

suatu sekolah sering dikenal sebagai pandangan lama atau tradisional. Dengan 

pandangan tersebut, seolah-olah belajar di sekolah hanya membaca buku-buku 

                                                          
17 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h.308
18 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 32
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teks yang sudah ditentukan sebagai sumber bahan pelajaran. Kurikulum 

menurut pandangan ini membagi kegiatan belajar dalam kegiatan kurikulum 

(intracurricular), kegiatan penyertaan kurikulum (co-curricular), dan di luar 

kegiatan kurikulum (extracurricular).

Adapun menurut pandangan baru (modern), kurikulum tidak sekedar 

rencana pelajaran. Kurikulum diartikan sebagai sesuatu yang nyata yang 

terjadi dalam proses pendidikan di sekolah, baik di dalam kelas, luar kelas, 

pergaulan mereka, olahraga, pramuka, dan sebagainya yang diorganisasikan 

oleh sekolah. Semua pengalaman tersebut menurut pandangan baru (modern) 

dianggap sebagai kurikulum. 19

2. Komponen Kurikulum

Kurikulum dirumuskan sebagai sejumlah kegiatan yang mencakup 

berbagai rencana strategi pembelajaran, pengaturan-pengaturan program agar 

dapat dterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sistem pendidikan, kurikulum 

merupakan salah satu komponen. Namun demikian dalam kurikulum itu 

sendiri juga mempunyai beberapa komponen. Dalam hal ini, Hasan 

Langgulung memandang bahwa paling tidak ada empat komponen utama 

dalam kurikulum, yaitu : 

                                                          
19 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 140-141
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a. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu jenjang pendidikan. Dengan 

lebih tegas lagi orang yang bagaimana yang ingin dibentuk dengan 

kurikulum tersebut.

b. Pengetahuan (knowledge), informasi, data-data, aktifitas dan pengalaman 

dari mana dan bagaimana yang dimuat oleh suatu kurikulum. Dengan 

acuan ini akan dapat dirumuskan mata pelajaran mana yang dibutuhkan, 

mata pelajaran mana yang bisa digabungkan, dan mata pelajaran mana 

yang tdak diperlukan.

c. Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh peserta didik. Peserta 

didik untuk mengajar dan memotivasi peserta didik untuk membawa 

mereka kearah yang dikehendaki kurikulum.

d. Metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan 

menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan 

kurikulum tersebut.20

Pada umumnya penyusunan kurikulum dibuat berdasarkan 

pengalaman pribadi dan sosial siswa. Pelajaran yang diberikan sering kali 

berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial agar dapat digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan berupa pengalaman dan rencana siswa. Namun, 

karena penyelesaian persoalan itu melibatkan kemampuan komunikasi, proses 

matematis, dan pembahasan ilmiah, maka kurikulumnya dirancang secara 

                                                          
20Ibid, h. 310
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interdisipliner dengan alam sekitar. Buku dipandang sebagai alat untuk 

membantu proses belajar, bukan sebagai sumber utama ilmu pengetahuan

Dalam pandangan Al-Abrasyi, penyusunan kurikulum itu hendaknya 

berpegang pada beberapa prinsip, yaitu pertama, pertimbangan pada adanya 

pengaruh mata pelajaran itu dalam pendidikan jiwa serta kesempurnaan jiwa; 

kedua, adanya pengaruh suatu pelajaran dalam menjalani cara hidup yang 

mulia, sempurna, seperti pengaruh ilmu akhlak, hadis, fikih, atau lainnya; 

ketiga, perlunya menuntut ilmu karena ilmu itu sendiri; keempat, mempelajari 

ilmu pengetahuan karena ilmu ini dianggap ilmu yang terlezat bagi manusia; 

kelima, prinsip pendidikan kejuruan, teknik, dan industrialisasi buat mencari 

penghidupan; keenam, mempelajari beberapa mata pelajaran adalah alat dan 

pembuka jalan untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Dengan demikian 

kurikulum pendidikan Islam meliputi kepentingan duniawi (point 3 sampai 6) 

dan kepentingan ukhrawi (poin 1 dan 2).21

Kurikulum dalam pandangan Islam dikembangkan kearah tauhid atau 

iman kepada Allah Swt. Mengenai ini Hamid Hasan Bilgrami dan Syed ‘Ali 

Asyraf menerangkan bahwa inti dari sarana pengembangan kurikulum dilihat 

dari sudut pandang Islami adalah kebenaran yang fundamental dan yang tidak 

dapat diubah, yaitu prinsip tauhid. Ciri-ciri kurikulum Islami itu sendiri 

menurut Umar Muhammad al-Toumi al-Syaebani adalah sebagai berikut :

                                                          
21 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 109
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“menonjolkan tujuan agama dan akhlak, meluasnya perhatian dan 

menyeluruhnya kandungan (kurikulum), memiliki keseimbangan yang relatif 

antara kandungan kurikulum dari ilmu-ilmu dan seni, atau kemestian-

kemestian, pengalaman-pengalaman, dan kegiatan-kegiatan pengajaran yang 

bermacam, macam cenderung pada seni-halus, aktivitas pendidikan, jasmani, 

latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejujuran, bahasa asing, dan lain-

lain. Ciri ini menguatkan ciri sebelumnya, dan berkaitan dengan kesediaan 

pelajar, minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan-perbedaan individual 

diantara mereka.” 

Ciri-ciri kurikulum diatas terkesan luas karena pendidikan Islam itu 

sendiri mencakup dimensi duniawi-ukhrawi, jasmani-rohani, dan materiil spiritual 

secara utuh dan integral.22

F. Metode Pendidikan Islam

1. Pengertian Metode

Secara etimologi metode dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah 

thariqah yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan denga pendidikan, maka 

metode itu harus diwujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka 

mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima 

pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat diterima dengan baik. 

                                                          
22 Ibid, h. 110
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Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh 

seorang pendidik dalam membelajarkan peserta didik saat berlangsungnya 

proses pembelajaran. 

Secara terminologis metode adalah seperangkat cara, dan jalan yang 

digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat 

mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang 

dirumuskan dalam silabi mata pelajaran. Metode merupakan alat yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2. Macam-macam Metode Pendidikan Islam

Di bawah ini dikemukakan metode mengajar dalam pendidikan Islam 

yang prinsip dasarnya dari Al-Quran dan Hadits.

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah suatu cara pengajian atau penyampaian informasi 

melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. 

b. Metode Tanya Jawab

Metode Tanya jawab ialah suatu cara mengajar dimana seorang pendidik 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan 

pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca.

c. Metode Diskusi

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian/penyampaian bahan 

pembelajaran dimana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta 

didik/membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan 
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pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif 

pemecahan atas sesuatu masalah.

d. Metode Pemberian Tugas

Metode pemberian tugas adalah suatu cara mengajar dimana seorang guru 

memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil 

tersebut diperiksa oleh guru dan murid mempertanggung jawabkannya.

e. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar dimana guru 

mempertunjukkan tentang proses sesuatu, atau pelaksanaan sesuatu 

sedangkan murid memperhatikannya. 

f. Metode Eksperimen

Yang dimaksud dengan metode eksperimen adalah suatu cara mengajar 

dengan menyuruh murid melakukan sesuatu percobaan, dan setiap proses 

dari hasil percobaan itu diamati oleh setiap murid, sedangkan guru 

memperhatikan yang dilakukan oleh murid sambil memberikan arahan.

g. Metode Kerja Kelompok

Metode kerja kelompok adalah suatu cara mengajar dimana guru membagi 

murid-muridnya ke dalam kelompok belajar tertentu dan setiap kelompok 

diberi tugas-tugas tertentu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

h. Metode Kisah

Metode kisah ialah suatu cara mengajar dimana guru memberikan materi 

pembelajaran melalui kisah atau cerita.
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i. Metode Amsal

Metode amsal yaitu suatu cara mengajar dimana guru menyampaikan 

materi pembelajaran dengan membuat/melalui contoh atau perumpamaan. 

j. Metode Targhib dan Tarhib

Metode targhib dan tarhib adalah cara mengajar dimana guru memberikan 

materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan 

dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan 

dan menjauhi keburukan.23

G. Evaluasi dalam Pendidikan Islam

1. Pengertian Evaluasi

Secara etimologi evaluasi berasal dari bahasa Inggris Evaluation akar 

katanya value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahas Arab disebut al-

qimah atau al-taqdir.  Dengan demikian secara harfiah evaluasi pendidikan 

diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.

Secara terminologi evaluasi adalah penilaian yang sistematik tentang 

manfaat atau kegunaan suatu obyek. Dalam melakukan evaluasi terdapat 

judgement untuk menentukan nilai suatu progam yang sedikit banyak 

mengandung unsur subyektif. Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran 

dan informasi hasil penilaian yang memiliki banyak dimensi, seperti 

kemampuan, kreativitas, sikap, minat, keterampilan dan sebagainya. Oleh 
                                                          

23Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 286
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karena itu, dalam kegiatan evaluasi, alat ukur yang dugunakan juga bervariasi 

bergantung pada jenis data yang ingin diperoleh.24

2. Tujuan Evaluasi dalam Pendidikan

Dalam evaluasi terdapat substansi kegiatan evaluasi yang mutlak 

dibutuhkan untuk pengembangan metode pembelajaran berikutnya, yaitu :

a. Adanya feed back, yakni evaluasi diri, baik diri para pendidik maupun diri 

siswa. Siswa dimotivasi terus menerus oleh para pendidik agar terus 

meningkatkan prestasi akademiknya dengan cara diberi berbagai saran dan 

didekati dengan komunikasi dialogis yang interaktif. Evaluasi diri para 

pendidik mengingat materi dan metode pembelajaran yang tidak menutup 

kemungkinan tidak adanya relevansinya antara materi dan metode atau 

dengan keadaan intelektualitas siswa sebagai anak didik.

b.   Hasil evaluasi adalah realitas hasil kegiatan pembelajaran yang akan 

dijadikan bahan pertimbangan untuk mencari solusi bagi perbaikan 

metode pembelajaran, sekaligus merangsang belajar siswa demi 

peningkatan daya serapnya dan perstasi akademiknya. 

Tujuan evaluasi juga dijabarkan dari tujuan pendidikan sebagaimana 

dikemukakan dalam tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Tujuan 

                                                          
24 Ibid, h. 398
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evaluasi adalah penjabaran dari upaya pendidikan yang berfungsi 

mengembangkan kepribadian siswa baik secara intelektual maupun mental.25

                                                          
25 Hasan Basri dan Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 

h. 207



BAB III

PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA KLASIK DAN MODERN PERSPEKTIF 

PEMIKIRAN AL GHAZALI DAN BUYA HAMKA

A. Biografi Al-Ghazali

1. Riwayat Hidup Al-Ghazali

Al-Ghazali, lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-

Ghazali Ath-Thusi, lahir di Thus pada tahun 450 H (1059 M). Thus adalah 

suatu kota kecil di Khurasan, yang termasuk wilayah Persia atau Iran 

sekarang. Ayahnya adalah seorang pengikut tasawuf yang meninggal dunia 

ketika Al-Ghazali masih kecil. Sebelum wafat, ia telah menitipkan Al-Ghazali 

kepada seorang sufi untuk mendapatkan pemeliharaan dan bimbingan dalam 

hidupnya.1

Al-Ghazali hidup pada saat terjadi berbagai fitnah dalam agama dan 

politik yang mengguncang keamanan Negara dan ketentraman warganya. 

Terjadi pertarungan menakutkan antara madzhab yang tidak hanya sebatas 

perdebatan dan diskusi, akan tetapi sudah mengarah kepada penyiksaan dan 

intimidasi, pertikaian berdarah, konflik antara para penguasa dan orang-orang 

pemerintahan. Buku-buku sejarah penuh dengan kisah tentang konflik ini 

dimana terjadi pertikaian antara ulama Syafi’iyyah, Hanafiyyah, Ahlussunah, 

Syi’ah, Mu’tazilah, dan Asy’ariyyah.
                                                          

1 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243
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Imam Al-Ghazali tidak jauh dari konflik ini. Beliau lahir di Thus yang 

penduduknya bermazhab Syafi’i dan dekat dengan Nizhamul Mulk sang 

pendiri madrasah terkenal yang dinisbatkan kepadanya, di mana madrasah ini 

didirikan dengan tujuan untuk membela madzhab Asy’ariyyah Syafi’iyyah 

dan memerangi akidah mu’tazilah serta menghalau gerakan masa yang 

diprovokasi oleh tangan kanan sang raja yaitu Manshur bin Muhammad Al 

Kandari Al Hanafi yang sedang memerangi ulama Syafi’iyyah dan yang 

lainnya.

Al-Ghazali berpetualang ke negeri-negeri Timur. Beliau menetap di 

Irak dan Syam selama beberapa tahun. Beliau mendengar bahwa negeri-negeri 

Islam sedang mendapat serangan kaum salibis dari berbagai penjuru hingga 

mereka bisa menguasai daerah-daerah pesisir dan berhasil menakhlukkan Al 

Quds kemudian menyiksa warganya. Petualangan-petualangan yang dlakukan 

Al-Ghazali sangat berpengaruh pada dirinya sehingga wawasan dan 

pengetahuannya menjadi luas. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu 

pengetahuan. Apabila seorang sejarawan dapat dengan mudah menyebutkan 

ciri khas ulama tertentu dalam disiplin ilmu tetentu, maka dia akan kesulitan 

untuk menyebutkan ciri khas Al-Ghazali.

Ayah Al-Ghazali adalah orang miskin yang salih. Dia enggan makan 

kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dia sering mendatangi majelis-majelis 

ulama dan melayani mereka diwaktu senggangnya dan dia suka memberi 

infak kepada mereka meskipun kondisinya sendiri sangat memprihatinkan. 



63

Dia senantiasa berdoa kepada Allah Swt. agar dianugerahi anak yang menjadi 

ulama dan penasihat. Hanya saja dia wafat sebelum melihat harapannya 

tercapai. Dia menitipkan Al-Ghazali dan saudaranya kepada temannya, 

seorang sufi yang miskin dan hanya meninggalkan sedikit harta kepadanya 

(untuk biaya hidup keduanya).

Al-Ghazali mulai belajar fikih dan menghabiskan masa kecilnya di 

kota Thus. Guru-gurunya adalah para ulama sufi yang menanamkan benih-

benih tasawuf dalam dirinya dan dalam diri saudaraya. Benih ini kemudian 

tumbuh menjadi harum, berkembang dan membuahkan hasil terbaik setelah 

itu. 

Al-Ghazali pergi ke Jurjan sebelum usianya genap 20 tahun dan 

menetap disana untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Kemudian beliau kembali 

ke Thus. Dalam perjalanan pulang ke Thus, beberapa pencuri menyergap 

kafilahnya, namun beliau beruntung karena buku-bukunya dapat kembali 

kepadanya setelah beliau meminta belas kasihan kepada mereka agar buku-

bukunya dikembalikan. Peristiwa ini sangat membekas dalam dirinya dan 

berpengaruh besar terhadap wawasan dan pengetahuannya. Setelah itu beliau 

fokus membaca buku-buku dan berkesimpulan bahwa ilmu adalah yang 

dihapal dalam dada, bukan yang tertulis dalam buku. Maka sejak saat itu 

beliau mulai menghapal dan menjadikan pahala sebagai sumber 

pengetahuannya dari referensinya. Mungkin inilah yang menjadikan karyanya 

berjumlah banyak karena referensinya telah siap sedia dalam otaknya. 
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Al-Ghazali adalah seorang ulama yang sangat cerdas dan tidak pernah 

merasa cukup terhadap apa yang dimiliknya. Dia pernah menjadi guru di 

Madrasah Nizamiyah di Naisabur pada tahun 499 H, tetapi hal itu hanya 

berlangsung selama dua tahun, selanjutnya kembali ke Thus untuk mendirikan 

sebuah sekolah bagi para fuqaha dan sebuah pondok untuk para sufi. Berawal 

dari sinilah, nama Al-Ghazali mulai dikenal apalagi setelah dipercaya oleh 

gurunya untuk menjadi pengganti kedudukannya, baik sebagai mahaguru 

maupun sebagai pimpinan universitas.

Imam Al-Haramain (Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf) adalah guru 

Al-Ghazali. Dia adalah seorang ulama yang terkenal dengan panggilan Abdul 

Ma’ali dan sebutan Diyauddin. Karena kebesarannya, Iman Al Haramain 

dipercaya oleh Perdana Menteri Nizam Al-Muluk untuk menjadi rector dari 

Madrasah (Universitas) Nizamiyah di Naisabur. Kepada Imam Al-Haramain 

inilah Al-Ghazali belajar langsung. 

Pengalaman selama di Naisabur menjadikan Al-Ghazali matang, baik 

secara ilmiah maupun psikis. Beliau menghadiri berbagai jenis ilmu dan 

mengikuti diskusi dan dialog ilmiah. Beliau juga ikut dalam sebagian diskusi, 

bahkan debat ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran dan madzhab. Hal ini 

membuatnya semakin percaya diri bahwa beliau mampu menyelami perang 

pemikiran dalam lingkupnya yang luas dan mampu mmenangkannya. Oleh 

sebab itulah, beliau senang menghadiri majelis Nizham Al Mulk di Askar 
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dekat Naisabur. Kemudian beliau meninggalkannya pada tahun 478 H dalam 

usia 28, di mana pada tahun ini pula gurunya, Imam Al Haramain wafat.

Majelis Nizham Al Mulk merupakan majelis ilmiah mengagumkan 

yang didatangi ulama-ulama besar dari berbagai disiplin ilmu. Al-Ghazali 

mampu menghadapi ulama-ulama tersebut dengan ilmunya yang luas dan 

argumentasinya yang kuat sehingga membuat kagum Nizham Al Mulk, 

sampai akhirnya beliau diangkat menjadi guru besar madrasah Nizhamiyyah 

di Baghdad. Saat itu madrasah Nizhamiyyah merupakan perguruan tinggi 

terbesar yang didirikan untuk membela Sunnah, dosen-dosen yang diangkat 

merupakan ulama-ulama besar pada masa itu. Beliau tingal di Baghdad dua 

tahun lebih sedikit. Lalu jiwanya goncang karena ingin menjalani kehidupan 

zuhud dan mnecari akhirat. Krisis psikis dalam jiwanya terus berlanjut sampai 

akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi seorang sufi, karena menurutnya 

dengan menjadi sufi beliau bisa merasakan ketenangan jiwa dan mendapatkan 

kebenaran. Fase-fase kejiwaan dalam hidupnya dijelaskan dalam bukunya 

yang mengagumkan “Al Munqidz Minadh-Dhalaal”, yang menurut para 

orientalis buku ini unik karena berisi pengakuan dan pengalaman spiritual 

beliau.2

Al-Ghazali adalah seorang pemikir yang hasil karyanya banyak 

ditemukan dalam berbagai bidang, seperti agama, filsafat, tasawuf, akhlak, 

                                                          
2 Muhammad Jamaluddin Al Qasimi, Petunjuk Bagi Orang-orang Beriman (Ringkasan Ihya 

Ulumuddin) (Jaka013rta: PUSTAKA AZZAM, 2013), h. 26
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politik, dan lainnya. Di antara karyanya yang paling menonjol adalah Ihya 

Ulum Ad-Din (Kebangkitan Kembali Ilmu-Ilmu Agama), yang ditulis 

sepulangnya ke Naisabur setelah sekian tahun berkelana sebagai seorang sufi 

pada usianya yang ke-50 tahun. Dalam catatan Sulaiman Dunya yang dikutip 

oleh Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya, Riwayat Hidup Imam Ghazali, 

buku-buku hasill karyanya mencapai 300 buah. Karena kemasyhurannya 

itulah ia digelari sebagai Hujjatul Islam (Bukti kebenaran Islam) dan 

Zainuddin (Hiasan Agama).

Al-Ghazali berpetualang ke berbagai negeri setelah meninggalkan 

Baghdad dan berakhir di kota kelahirannya yaitu Thus. Di Thus ia mendirikan 

madrasah untuk para fuqaha di samping rumahnya dan langgar untuk kaum 

sufi. Dia membagi waktunya untuk mengkhatamkan Al-Quran, duduk-duduk 

dengan orang-orang yang hendak membersihkan hatinya, mengajar, beribadah 

dan melakukan khalwat sampai dia wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 

H (1111 M), disaat ia sedang mencapai puncak ketenarannya. Al-Ghazali

menderita sakit dan meninggal di Thus dengan meninggalkan tiga orang putri 

dan seorang putra (Hamid) yang telah meninggalkannya lebih dahulu.3

2. Karya-karya Al-Ghazali

Al-Ghazali memiliki banyak karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu 

pada masanya. Dia mengarang buku dalam bidang fiqih, ushul, filsafat, 

tasawuf, akhlak, dan lainnya. Dia adalah Imam dalam semua bidang ilmu 
                                                          

3 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 244
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yang dikarangnya sehingga dijuluki “Hujjatul Islam,” karena dia 

menggunakan ilmunya untuk membela agama dan membantah musuh-

musuhnya. 

Beliau seorang yang produktif menulis. Karya ilmiah beliau sangat 

banyak sekali, selama hidup hampir 55 tahun dan sudah memulai menulis 

buku sejak usia 20 tahun. Buku yang beliau tulis hampir berjumlah 400 judul.4

Adapun Karangan-karangan Al-Ghazali yang terkenal antara lain sebagai 

berikut :

a. Kelompok Filsafat dan Ilmu Kalam meliputi :

1) Maqhashidul Falasifah (isinya tentang soal-soal falsafah menuut 

wajarnya, tanpa kecaman)

2) Tahafatul Falasifah (isinya tentang kecaman-kecaman hebat tehadap 

ilmu filsafat)

3) Al-Ma’arif Al-Aqliyah (isinya tentang asal usuh ilmu yang rasional, 

apa hakekat dan tujuan yang dihasilkan)

b. Bidang Pembangunan Agama dan Akhlak

1) Al-Munqidz min al-Dhalal ( Penyelamatan dari kesesatan)

2) Ihya ‘Ulum ad-Din (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama)

3) Minhaj al-Abidin (Jalan mengabdi diri kepada Allah)

4) Mizan al-Amal (Timbangan amal)

                                                          
4 Abd. Achman Assegaf, Aliran Pemikian Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

hal. 109
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5) Misykal al-Anwar (Lampu yang bersinar banyak)

6) Ayyuha al-Walad (Hai anak-anakku)

7) Kimiya ‘Sa’adah (Kimia kebahagiaan)

8) Al-Wajiz (tentang fikih)

9) Al-Isbishad fi al-I’tiqad (Meyederhanakan keimanan)

10) Al-Adab fi al-Din (Adab sopan keagamaan)

11) Al-Risalatul Laduniyah (Penyelidikan bisikan qalbu)

c. Bidang Politik

1) Hujjah al-Haq (Pertahanan kebenaran)

2) Mufassir al-Khilaf (Keterangan yang melenyapkan perselisihan 

faham)

3) Suluk al-Shutani (Cara menjalankan pemerintahan/politik)

4) Al-Qishthas al-Mustaqim (Bimbingan yang benar)

5) Al-Sir Al-Amin (Rahasia-rahasia alam semesta)

6) Fatihah al-Ulum (Pembuka pengetahuan)

7) Al-Darajat (Tangga kebenaran)

8) At-Tibr al-Masbuk fi Nashihat Mulk (Nasehat-nasehat untuk kepala 

negara)

9) Bidayatul Hidayah (Permulaan petunjuk)

10) Kanz al-Qaun (Kas golongan rakyat)

Namun kalau menurut Badawi Thabanah, karya-karya al-Ghazali 

berjumlah 47 buah, semuanya dapat digolongkan sebagai berikut :
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a. Kelompok Filsafat dan Ilmu Kalam

1) Maqashid al-Falasifah (Tujuan para filosof)

2) Tahafut al-Falasifah (Kekacauan para filosof)

3) Al-Iqbishad fi al-I’tiqad (Moderasi dalam akidah)

4) Al-Munqidz min al-Dhalal (Pembebas dari kesesatan)

5) Al-Maqshad al-Asna fi Ma’ani Asma’illah al-Husna (Asli nama-nama 

Tuhan)

6) Faisal al-Tafriqah bain al-Islam wa al-Zindiqah (Perbedaan Islam dan 

Atheis)

7) Al-Qisthas al-Mustaqim (Jalan untuk menetralisir perbedaan pendapat)

8) Al-Muatadzin (Penjelasan-penjelasan)

9) Hujjah al-Haq (Argumen yang benar)

10) Mufahil al-Hilaf fi Ushul al-Din (Pemisah perselisihan dalam prinsip-

prinsip agama)

11) Al-Muntaha fi Ilmu al-Jidal (Teori Diskusi)

12) Al-Madznan bihi ‘ala Ghairi Alihi (Persangkaan pada yang bukan 

ahlinya)

13)   Minhaq an-Nadzar (Metodologi logika)

14) Asraru Ilm al-Din (Misteri ilmu agama)

15) Al-Arbain fi Ushul al-Din (40 masalah pokok agama)

16) Iljam al-Awwamfi Ilm al-Kalam (Membentengi orang awam dari ilmu 

kalam)
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17) Al-Qaul al-Jamil fi Radii ‘ala Man Ghayyar al-Injil (Jawaban jitu 

untuk menolak orang yang mengubah injil)

18) Mi’yar al-Ilmu (Kriteria Ilmu)

19) Al-Intishar (Rahasia-rahasia alam)

20) Itsbat al-Nadzar (PPemantapan logika)

b. Kelompok IlmuFiqh dan Ushul Fiqh

1) Al-Basith (Pembahasan yang mendalam)

2) Al-Wasith (Perantara)

3) Al-Wajiz (Surat-surat wasiat)

4) Khulashah al-Muktashar (Intisari ringkasan karangan)

5) Al-Mankhul (Adat kebiasaan)

6) Syifa’ al-Alil fi al-Qiyas wa al-Ta’wil (Terapi yang teapt qiyas dan 

Ta’wil)

7) Al-Dzariah ila Makarim al-Syari’ah (Jalan menuju kemuliaan 

Syari’ah)

8) Al-Mustasyfa (Pilihan)

c. Kelompok Ilmu Akhlak dan Tasawuf

1) Ihya’ Ulum al-Din (Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama)

2) Mizan al-Amal (Timbangan amal)

3) Kimya’ al-Sa’adah (Kimia Kebahagiaan)

4) Misykat al-Anwar (Relung-relung cahaya)

5) Minhajul Abidin (Pedoman orang yang beribadah)
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6) Al-Durar al-Fakhirah fi  Kasyfi Ulum al-Akhirah (Mutiara penyingkap 

ilmu akhirat)

7) A-Anis fi al-Wahdah (Lembut-lembut dalam kesatuan)

8) Al-Qurabah ila Allah (Pendekatan kepada Allah)

9) Akhlak al-Abrar wa al-Najat al-Asyrar (Akhlak orang-orang baik dan 

keselamatan dari akhlak buruk)

10) Bidayah al-Hidayah (Langkah awal mencapai hidayah)

11) Al-Mabadi wa al-Ghayah (Permulaan dan tinjauan akhir)

12) Talbis al-Iblis (Tipu daya iblis)

13) Nashihat al-Mulk (Nasihat untuk para raja)

14) Al-Ulum al-Laduniyah (Risalah ilmu ketuhanan)

15) Al-Risalah al-Qudsiyah (Risalah suci)

16) Al-Ma’khadz (Tempat pengambilan)

17) Al-Amali (Kemuliaan)

d. Kelompok Ilmu Tafsir

1) Yaqut al-Ta’wil fi Tafsir al-Tanwir (Metode takwil dalam menafsirkan 

Al-Qur’an)

2) Jawahir al-Qur’an (Rahasia-rahasia Al-Qur’an)5

                                                          
5 Abu Muhammad Iqbal, Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan, (Jawa Timur: 

Jaya Star Nine, 2013), h. 10-12
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B. Konsep Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak 

menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, karena pendidikanlah 

yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. 

Al-Ghazali mengatakan jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang 

baik, maka anak itu menjadi baik. Sebaliknya jika anak itu dibiasakan 

melakukan perbuatan buruk dan dibiasakan kepada hal-hal yang jahat, maka 

anak itu akan berakhlak jelek. Pentingnya pendidikan ini di dasarkan pada 

pengalaman hidup Al-Ghazali sendiri, yaitu sebagai orang yang tumbuh 

menjadi ulama besar yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, yang 

disebabkan karena pendidikan.6

Al-Ghazali di samping sebagai seorang ahli pikir Islam, beliau juga 

seorang tokoh pendidikan yang merumuskan konsep pendidikan dengan 

sempurna. Secara umum beliau meletakkan konsep pendidikan Islam menuju 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentunya konsep beliau adalah Islami, 

meski arah dan tujuan yang beliau paparkan bercorak sufi yakni 

mengutamakan kebahagiaan akhirat. Namun beliau sedikitpun tidak 

mengesampingkan dalam pengetahuan duniawi. Menurut Al-Ghazali 

pendidikan Islam dalam proses haruslah mengarah kepada pendekatan diri 

                                                          
6 Abudidin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 161
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kepada Allah dan kesempurnaan insani, yang mengarahkan manusia untuk 

mencapai tujuan hidupnya yaitu bahagia di dunia dan di akhirat.  

Pendidikan Islam menganggap bahwa pembentukan kepribadian 

Muslim sebagai tujuan akhir pendidikan memerlukan proses yang terus 

menerus sepanjang hayat. Tidak terhenti pada batas pencapaian manusia 

dewasa seorang manusia. Oleh karena arahan pendidikan Islam Al-Ghazali 

menuju manusia sempurna yang dapat mencapai tujuan hidupnya yakni 

kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka manusia selama hidupnya selalu 

dituntut untuk melibatkan diri dalam pendidikan.

Bertolak dari pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali di atas, dapat 

dimengerti bahwa pendidikan merupakan alat bagi tercapainya tujuan, 

sedangkan pendidikan itu sendiri dalam prosesnya juga memerlukan alat 

yakni pegajaran.7

2. Tujuan Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

mengembangkan budi pekerti yang mencakup penanaman kualitas moral dan 

etika seperti kepatuhan, kemanusiaan, kesederhanaan, dan membenci terhadap 

perbuatan buruk seperti kebanggaan, mencintai kemewahan, dan berdusta 

yang ditujukan untuk mematuhi kehendak Tuhan, pasrah dan bersyukur 

kepada-Nya. Selain itu pendidikan juga harus membuat seorang anak 

memiliki kesadaran terhadap hukum Islam melalui pelajaran Al-Quran dan 
                                                          

7 Abu Muhammad Iqbal, Op. Cit. h. 57
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Hadis. Hal ini akan memberikan pengetahuan tentang Islam kepada anak. 

Tetapi hal ini saja tidak cukup. Pendidikan harus membiasakan anak 

melaksanakan shalat secara teratur, meneliti dan mengikuti ajaran-ajaran 

hukum Islam lainnya. Dengan demikian pendidikan harus membuat anak 

memiliki keteguhan dalam keyakinan beragama, agar mereka tidak menjadi 

sesat.8

Al-Ghazali menegaskan tujuan pendidikan adalah mengarah pada 

realiasi tujuan keagamaan dan akhlak, di mana fadhilah (keutamaan) dan 

taqarrub kepada Allah merupakan tujuan yang paling penting dalam 

pendidikan. Sesuai penegasan beliau “manakala seorang ayah menjaga 

anaknya dari siksaan dunia, hendaknya dia menjaganya dari siksaan api 

neraka/akhirat, dengan cara mendidik dan melatihnya serta mengajarnya 

dengan keutaman akhirat, karena akhlak yang baik merupakan sifat 

Rasulullah Saw. dan sebaik-baik amal perbuatan orang-orang yang jujur, 

terpercaya, dan merupakan realisasi dari pada buahnya ketekunan orang yang 

dekat kepada Allah.” Selanjutnya beliau mengatakan “Wajiblah bagi seorang 

guru untuk mengarahkan murid kepada tujuan mempelajari ilmu, yaitu 

taqarrub kepada Allah bukannya mengarah pada pimpinan dan kemegahan.”9

                                                          
8 S.M. Zianuddin Alavi, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: ANGKASA, 2003), h. 66
9 Ali Al-Jumbulati dan Abdul Futuh At-Tuwaanisi, Perbandingan Pendidikan Islam (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 134
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3. Pendidik dalam Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali

Proses pendidikan secara langsung maupun tidak langsung sangat 

terkait erat dengan pendidik dan peserta didik. Untuk itu, Al-Ghazali banyak 

membahas hubungan keduanya. Dalam hubungan tersebut, Al-Ghazali 

menganggap tugas mengajar bagi seorang pendidik adalah tugas yang paling 

utama dan mulia. Al-Ghazali mendasarkan pendapatnya pada ayat-ayat Al-

Quran dan hadis Nabi. Tingginya derajat seorang pendidik di mata Al-Ghazali 

dalam keutamaannya dan kemuliaannya disejajarkan kedudukannya dengan 

para nabi.10

Berkenaan dengan para pendidik, Al-Ghazali mengatakan bahwa 

mereka harus menyukai dan simpati kepada para muridnya dan harus pula 

menampilkan perilaku dan moral yang baik, sehingga peserta didik meniru 

contoh yang diberikan oleh pendidik, dan dengan demikian secara tidak 

langsung ia harus menjadi model kepribadian para peserta didik. Pendidik 

harus memiliki rasa senang yang penuh terhadap profesi dan tugasnya serta 

tidak membeda-bedakan antara murid yang kaya dan yang miskin. Sebelum 

mengajar seorang pendidik harus memperhitungkan tingkat kecerdasan para 

peserta didik dan harus menghindari mengajar materi yang berada di luar 

jangkauan para peserta didiknya. Seorang pendidik juga arus mengamalkan 

ilmu yang diajarkannya.11

                                                          
10 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 256
11 S.M. Zianuddin Alavi, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: ANGKASA, 2003), h. 67
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Barangsiapa yang menjalankan tugas sebagai pendidik, maka 

hendaknya ia harus mempelajari hal yang besar. Oleh sebab itu, hendaklah ia 

memelihara tatakrama dan tugas-tugasnya. Adapun tugas pendidik menurut 

Al-Ghazali adalah sebagai berikut :

a. Menunjukkan kasih sayang kepada murid dan memperlakukannya seperti 

anak sendiri. 

b. Meneladani perilaku Rasulullah Saw. yang tidak pernah meminta upah 

atas apa yang diajarkannya. Maka janganlah seorang pendidik memta 

upah atas pelajaran yang diberikan kepada muridnya. Jikalau ia memiliki 

hak untuk menerima upah (pemberian) atas mereka, maka terimalah 

pemberian itu dikarenakan mereka menjadi penyebab dirinya dapat 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan menanamkan ilmu dan iman 

dalam hati mereka.

c. Jangan menyimpan nasehat, seperti menasehati muridnya untuk tidak 

melakukan perlawanan demi suatu kedudukan sebelum sang murid 

memang berhak memperolehnya dan melarangnya untuk mempelajari 

ilmu tersembunyi sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang tampak.

d. Menasehati sang murid untuk tidak berperilaku tercela. Namun hal ini 

jangan dilakukan secara terang-terangan, melainkan dengan cara 

menunjukkan kemuliaan. 

Seyogyanya seorang pendidik harus memiliki sifat istiqomah terlebih 

dahulu, baru kemudian meminta muridnya untuk beristiqomah pula. Jika tidak 
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demikian, maka nasehat yang diberikan tidak berguna. Sebab memberi teladan 

dengan perbuatan itu lebih kuat pengaruhnya daripada dengan ucapan.12

Al-Ghazali memberikan tuntunan kepada para pendidik, yaitu sebagai 

berikut :

a. Seorang pendidik hendaknya mempunyai sifat kasih sayang dan lemah 

lembut laksana seorang ayah kepada anaknya.

b. Seorang pendidik hendaknya ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, bukan 

karena ingin dipuji, ingin mendapatkan ucapan terima kasih atau imbalan, 

apalagi mengharapkan upah.

c. Seorang pendidik hendaknya menjadi seorang yang jujur dan terpercaya 

bagi murid-muridnya. Juga membiarkan muridnya untuk mengkaji 

pelajaran yang lebih tinggi sebelum memenuhi kewajiban pelajaran 

sebelumnya.

d. Seorang pendidik bersifat arif lagi bijak, seperti dalam hal mengingatkan 

anak didik yang bersalah, cukup dengan sindiran dan kasih sayang, 

e. Seorang pendidik harus memiliki wawasan yang luas, keluhuran budi dan 

toleransi yang tinggi.

f. Seorang pendidik mengajarkan materi pelajaran sesuai dengan tingkat

kemampuan peserta didik.

g. Seorang pendidik mengetahui psikologi perkembangan peserta didiknya.

                                                          
12 Imam Ghazali, Ringkasan Ihya ‘Ulumuddin (Jakarta: SAHARA Publishers, 2012), h. 51
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h. Seorang pendidik harus memegang teguh prinsip yang diyakini 

kebenarannya dengan teguh sehingga ia tidak melakukan perbuatan di luar 

prinsipnya.13

4. Peserta Didik dalam Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali amat menekankan tentang pentingnya mutu moral dan 

etika murid. Ia mengharapkan kepada para pelajar agar membersihkan dirinya 

dari perilaku yang rendah dan perbuatan jahat, karena pengetahuan adalah 

merupakan ibadah hati dan bersifat ilahiyah, dan ilmu itu baru dapat masuk ke 

dalam diri anak yang memiliki hati yang bersih. Al-Ghazali menyarankan 

kepada para siswa agar memelihara diri dari berhubungan dengan masalah 

keduniaan. Ia juga meminta agar murid tidak sombong atau bangga terhadap 

ilmu yang dimilikinya dan tidak pula menunjukkan pengetahuannya di 

hadapan gurunya. Al-Ghazali selanjutnya meminta para siswa agar 

menjauhkan anggapan bahwa guru sebagai pasien yang harus mengikuti 

perintah dokter. Ia menyarankan para pelajar tidak meninggalkan rasa 

hormatnya terhadap guru yang terkenal hebat atau tidak. Pelajar harus seperti 

batu yang lembut yang dapat ditimpa seluruh air hujan yang menimpanya.14

Adapun kemuliaan peserta didik sebagai penuntut ilmu di mata Al-

Ghazali dibandingkannya antara penuntut ilmu dan pencari harta. Bagi 

keduanya ada empat kemungkinan, pertama, mendapatkan ilmu atau harta 

                                                          
13 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 257
14 S.M. Zianuddin Alavi, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: ANGKASA, 2003), h. 68
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tanpa dimanfaatkan, kedua, menyimpan ilmu atau harta untuk diambil 

manfaatnya, antara lain agar ia tidak diminta-minta, ketiga, mendapatkan ilmu 

atau harta dan dimanfaatkan untuk keperluan dirinya, dan keempat, 

mendapatkan ilmu atau harta kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan 

dirinya dan orang lain. Dari keempat kemungkinan tersebut, si penuntut ilmu 

tidak akan pernah merugi, tetapi yang terbaik adalah yang keempat, karena 

orang berilmu yang membimbing orang lain dengan ilmunya, ia seperti mata 

hati yang menyinari benda lain dan ia sendiri bercahaya.

Peserta didik yang dipersiapkan untuk menjadi ilmuan yang baik 

menurut Al-Ghazali dituntut selamanya akan bermanfaat dan cita-citanya 

akan tercapai. Kesepuluh sifat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Belajar hendaknya diniatkan dengan ibadah untuk mendekatkan diri 

kepada Allah Swt.

b. Selama belajar berusaha menjauhkan diri dari urusan keduniaan dan 

berusaha mengurangi ketergantungan dirinya pada dunia.

c. Seorang peserta didik hendaknya bersifat rendah hati sehingga tidak 

merasa lebih besar dan lebih pandai dari pada gurunya. 

d. Bagi peserta didik baru hendaknya jangan mempelajari aliran-aliran yang 

berbeda  untuk melibatkan diri dalam perdebatan dan diskusi dengan 

ulama, mengingat masa pendidikannya masih relatif singkat.

e. Peserta didik harus bersemangat mempelajari semua ilmu.
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f. Peserta didik harus membuat seleksi dan gradasi materi sehingga tidak 

mempelajarinya sekaligus.

g. Setelah seleksi dan gradasi pada poin sebelumnya, kemudian Al-Ghazali 

menyarankan agar tidak berpindah sebelum menguasai disiplin ilmu yang 

ditekuninya.

h. Seorang peserta didik harus memiliki dua tujuan yang jelas, yaitu tujuan 

yang dekat yaitu memerintah serta membina mental dan tujuan yang jauh 

yaitu mendekatkan diri kepada Allah Swt.

i. Seorang peserta didik hendaknya mengetahui tujuan dari pengetahuan 

yang sedang dipelajari dan hubungannya dengan tujuan akhir dari 

belajar.15

Bagi seorang pelajar, ada berbagai etika dan tugas yang harus di 

penuhi. namun dalam pembahasan ini akan dikelompokkan dalam tujuh 

bagian :

a. Mengutamakan kesucian jiwa dari akhlak yang tercela

b. Mengurangi kesibukan dunianya dan hijrah dari negerinya sehingga 

hatinya hanya terfokus untuk ilmu semata.

c. Tidak bersifat angkuh dengan ilmu yang dimiliki. Karena itu, janganlah 

berkonspirasi atau berkomplot untuk menghancurkan kredibilitas seorang 

guru, tapi patuhlah kepadanya.

                                                          
15 Mahmud, Op. Cit. h. 257
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d. Menjaga diri dari mendengarkan dan berpartisipasi dalam perselisihan 

yang terjadi di masyarakat, karena akan menimbulkan keterkejutan yang 

membingungkan. 

e. Tidak menyisakan satu pun cabang ilmu yang baik untuk dipelajari hingga 

mengetahui maksudnya. 

f. Memprioritaskan ilmu-ilmu terpenting, yaitu ilmu akhirat.

g. Saat menuntut ilmu, niat seorang murid haruslah menyemangati batinnya 

agar sampai kepada Allah Swt. dan dapat berada di  sisi orang-orang yang 

mendekatkan diri kepada-Nya.16

5. Kurikulum Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali

Secara tradisional kurikulum berarti mata pelajaran yang diberikan 

kepada anak didik untuk menanamkan sejumlah pengetahuan agar mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya. Kurikulum tersebut disusun sedemikian 

rupa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Konsep kurikulum yang dikemukakan Al-Ghazali terkait erat dengan 

konsepnya mengenai ilmu pengetahuan. Menurut Al-Ghazali ilmu yang 

paling utama adalah ilmu agama dengan segala cabangnya, karena ia hanya 

dapat dikuasai melalui akal yang sempurna dan daya tangkap yang jernih. 

Akal adalah sifat manusia yang termulia karena dengan akal itulah amanah 

Allah diterima manusia, dan dengan akal juga orang dapat berada di sisi Allah 

                                                          
16 Imam Ghazali, Ringkasan Ihya ‘Ulumuddin (Jakarta: SAHARA Publishers, 2012), h. 47
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Swt. mengenai keluasan jangkauan manfaat akal kiranya tidak perlu 

diragukan. Manfaatnya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dilihat pula tempatnya yang sudah jelas. Seorang guru tugasnya 

adalah mengurus masalah hati dan jiwa manusia. Diketahui bahwa wujud 

yang termulia yang ada di atas bumi ini ialah manusia, dan bagian yang 

termulia dari materi manusia adalah dirinya.

Dalam menyusun kurikulum pelajaran, Al-Ghazali memberi perhatian 

khusus pada ilmu-ilmu agama dan etika sebagaimana dilakukannya terhadap 

ilmu-ilmu yang sangat menentukan bagi kehidupan masyarakat. Dengan kata 

lain, ia mementingkan sisi yang faktual dalam kehidupan, yaitu sisi yang tak 

dapat tidak harus tetap ada. Selain itu Al-Ghazali juga menekankan sisi-sisi 

budaya. Ia jelaskan kenikmatan ilmu dan kelezatannya. Menurutnya ilmu itu 

wajib dituntut bukan karena keuntungan di luar hakikatnya, tetapi hakikatnya 

sendiri. Sebaliknya, Al-Ghazali tidak mementingkan ilmu-ilmu yang berbau 

seni atau keindahan, sesuai dengan sifat pribadinya yang dikuasai yaitu 

tasawuf dan zuhud. Di sisi lain, sekalipun Al-Ghazali menekankan pentingnya 

pengajaran berbagai keahlian esensial dalam kehidupan dan masyarakat, tetapi 

ia tidak menekankan pentingnya keterampilan.17

Dari sifat dan corak ilmu-ilmu yang dikemukakan di atas, terlihat 

dengan jelas, bahwa mata pelajaran yang seharusnya diajarkan dan masuk ke 

                                                          
17 Abu Muhammad Iqbal, Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan, (Jawa Timur: 

Jaya Star Nine, 2013), h. 23
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dalam kurikulum menurut Al-Ghazali didasarkan pada dua kecenderungan 

sebagai berikut :

a. Kecenderungan agama dan tasawuf. Kecenderungan ini membuat Al-

Ghazali menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya, dan 

memandangnya sebagai alat untuk mensucikan diri dan membersihkannya 

dari pengaruh kehidupan dunia. Dengan kecenderungan ini, maka Al-

Ghazali sangat mementingkan pendidikan etika, karena menurutnya ilmu 

bertalian erat dengan pendidikan agama.

b. Kecenderungan pragmatis. Kecenderungan ini tampak dalam karya 

tulisnya. Al-Ghazali beberapa kali mengulangi penilaiannya terhadap ilmu 

berdasarkan manfaatnya bagi manusia, baik untuk kehidupan di dunia 

maupun untuk kehidupan di akhirat. Ia juga menjelaskan bahwa ilmu 

netral yang tak digunakan pemiliknya bagi hal-hal yang bermanfaat bagi 

manusia sebagai ilmu yang tak bernilai. Bagi Al-Ghazali, setiap ilmu 

harus dilihat dari segi fungsi dan kegunaannya dalam bentuk amaliah yang 

disertai ilmu itu harus pula disertai dengan kesungguhan sebagai niat yang 

tulus ikhlas. Hal ini terlihat dalam ungkapannya, 

“Seluruh manusia akan binasa kecuali yang berilmu, dan seluruh orang 
yang berilmu akan binasa kecuali yang beramal, dan seluruh orang yang 
beramal akan binasa kecuali orang yang ikhtiar.”

Dengan melihat sisi manfaatnya dari suatu ilmu ini, tampak Al-

Ghazali tergolong sebagai penganut paham pragmatis teologis, yaitu 

pemanfaatan yang disandarkan atas tujuan iman dan dekat dengan Allah Swt. 
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Hal ini tidak dilepaskan dari sikapnya sebagai seorang sufi yang memiliki 

trend praktis dan faktual.18

6. Metode Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali

Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang 

tepat untuk menghantarkan kegiatan pendidikannya kearah tujuan yang dicita-

citakan. Perhatian Al-Ghazali dalam metode ini lebih ditujukkan pada metode 

khusus bagi pengajaran agama untuk anak-anak. Untuk itu ia telah 

mencontohkan sebuah metode keteladanan bagi mental anak-anak, pembinaan 

budi pekerti dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri mereka. Perhatian 

Al-Ghazali akan pendidikan agama dan moral ini sejalan dengan 

kecenderungan pendidikannya secara umum, yaitu pinsip-prinsip yang 

berkaitan secara khusus dengan sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru 

dalam melaksanakan tugasnya. 

Hal ini mendapat perhatian khusus dari Al-Ghazali karena berdasar 

pada prinsipnya yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai kerja 

yang memerlukan hubungan yang erat antara dua pribadi, yaitu guru dan 

murid. Dengan demikian faktor keteladanan yang utama menjadi bagian dari 

metode pengajaran yang amat penting.

Al-Ghazali juga menekankan metode pembiasaan. Dalam hal ini 

menurut Al-Ghazali, bahwa pendidikan akhlak hendaknya didasarkan atas 

mujahadah (ketekunan) dan latihan jiwa. Mujahadah dan riyadhah nafsiyah
                                                          

18 Ibid, h. 24
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(ketekunan dan latihan kejiwaan) menurut Al-Ghazali adalah membebani jiwa 

dengan amal-amal perbuatan yang ditujukan kepada khuluk yang baik, 

sebagaimana kata beliau: 

“maka barang siapa ingin menjadikan dirinya bermurah hati, maka caranya 
ialah mmbebani dirinya dengan perbuatan yang bersifat dermawan yaitu 
mendermawakan hartanya. Maka jiwa tersebut akan selalu cenderung berbuat 
baik dan ia terus menerus melakukan mujahadah (menekuni) perbuatan itu, 
sehingga hal itu akan menjadi watak. Demikian juga orang yang ingin 
menjadikan dirinya berjiwa tawadhu (rendah hati) kepada orang-orang yang 
lebih tua, maka caranya ia harus membiasakan diri bersikap tawadhu secara 
terus menerus dan jiwanya benar-benar menekuninya terhadap perbuatan 
tersebut sampai hal itu menjadi akhlak dan wataknya sehingga mudah berbuat 
sesuai dengan akhlak dan wataknya itu.”19

Metode lainnya adalah metode cerita atau kisah. Metode ini 

dilatarbelakangi oleh kewajiban seseorang yang harus mengamalkan 

ilmunya.20

7. Evaluasi Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali

Pendapat Al-Ghazali mengenai evaluasi sedikit berbeda dengan 

evaluasi pendidikan Islam pada saat ini. Evaluasi Al-Ghazali adalah evaluasi 

melalui hidup dengan segala cobaan, bukanlah pendidikan itu adalah 

kehidupan. Kalau ia adalah kehidupan, maka orang yang menghadapi evaluasi 

dalam pendidikan haruslah betul-betul muncul dari kehidupan itu, misalnya 

ujian statistik di perguruan tinggi tidak boleh direkayasa secara artificial, 

dengan tujuan menggagalkan sekian persen peserta yang ikut ujian itu. 

                                                          
19 Ali Al-Jumbulati Abdul Futuh A-Tuwanisi, Perbandingan Pendidikan Islam, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2002), h. 156-157
20Abu Muhammad Iqbal, Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan, (Jawa Timur: 

Jaya Star Nine, 2013), h. 26
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Sebaiknya ujian itu harus direkayasa dari situasi sebenarnya, dan 

untuk menjawabnya bisa baca buku-buku, kalau perlu ujian diadakan di 

perpustakaan sehingga kalau lupa satu formula, dalam statistic misalnya, bisa 

pergi membaca sederetan buku statistik yang ada di perpustakaan. Bukankah 

dalam kehidupan sehari-hari kita, sebenarnya tidak pernah menghafal 

formula, dan kehidupan juga tidak menuntut kita menghafal formula-formula 

itu, yang dituntutnya ialah menyelesaikan masalah yang dihadapi.21

C. Biografi Buya Hamka

1. Riwayat Hidup Buya Hamka

Hamka adalah singkatan nama dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah 

Datuk Indomo. Ia lahir di Sungai Batang Maninjau Sumatra Barat, pada 

tanggal 16 Februari 1908 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1326 H. 

Lahir dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah dan Shafiyah Tanjung, 

sebuah keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang ulama besar 

dan pembawa paham-paham pembaharuan Islam di Minangkabau. Ia 

meninggal pada taggal 22 Juli 1981 di Rumah Sakit Pertamina Jakarta dalam 

usia 73 tahun.22

Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dari ayahnya. Pada 

usia 7 tahun ia dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya belajar mengaji 

dengan ayahnya. Pelajaran yang ditekuni oleh Hamka meliputi nahwu, sharaf, 

                                                          
21 Ibid, h. 33
22 A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 100
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mantiq, bayan, fiqh, dan yang sejenisnya menggunakan sistem hafalan. Sejak 

tahun 1916 sampai 1923, ia belajar agama pada sekolah Diniyah School di 

Padang Panjang dan  Sumatera Thawalib di Parabek. Guru-gurunya antara 

lain Syaikh Ibrahim Musa Parabek, Tuanku Mudo Abdul Hamid, dan 

Zainuddin Labay.

Sambil belajar pada gurunya Zainuddin Labay, Hamka kecil ini diajak 

bekerja pada perpustakaan dan percetakan milik Zainuddin Labay. Pada 

awalnya, Hamka diajak untuk membantu melipat-lipat kertas pada percetakan 

tersebut, dan sambil bekerja Hamka diizinkan untuk membaca buku-buku 

yang ada di perpustakaan tersebut. Di sini, Hamka banyak membaca berbagai 

literatur yang ada di perpustakaan terebut, mulai dari buku-buku agama, 

filsafat, sampai sastra. Dengan membaca buku-buku tersebut, cakrawala 

pemikiran Hamka semakin luas. 

Dengan banyak membaca buku-buku tersebut, membuat Hamka 

semakin kurang puas dengan pelaksanaan pendidikan yang ada. Oleh karena 

itu, ia berkeinginan untuk merantau guna menambah wawasannya. Kota 

pertama yang dikunjungi Hamka adalah Yogyakarta pada tahun 1924, tinggal 

bersama adik ayahnya, Ja’far Amrullah. Di sini Hamka belajar dengan Ki 

Bagus Hadikusumo, R.M. Suryopranoto, H. Fachruddin, HOS. 

Tjokroaminoto, Mirza Wali Ahmad Baig, A. Hasan Bandung, Muhammad 

Natsir, dan AR. St. Mansur. Di Yogyakarta Hamka mulai berkenalan dengan 

Serikat Islam (SI). Ide-ide gerakan ini banyak mempengaruhi pembenukan 
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pemikiran Hamka tentang Islam sebagai suatu yang hidup dan dinamis. 

Hamka mulai melihat perbedaan yang demikian nyata antara Islam yang 

hidup di Minangkabau, yang terkesan statis, dengan Islam yang hidup di 

Yogyakarta yang bersifat dinamis. Disinilah mula berkembang dinamika 

pemikiran keislaman Hamka. Perjalanan ilmiahnya dilanjutkan ke Pekalongan 

dan belajar dengan iparnya, A.R. St. Mansur. Hamka banyak belajar tentang

Islam dan juga politik. Di sni pula Hamka mulai berkenalan dengan ide 

pembaruan Jamaluddin Al-Afgani. Rihlah Ilmiah yang dilakukan Hamka ke 

Pulau Jawa selama kurang lebih setahun ini sudah cukup mewarnai 

wawasannya tentang dinamika dan universalitas Islam. Dengan bekal tersebut, 

Hamka kembali pulang ke Minangkabau dengan membawa semangat baru 

tentang Islam.

Berbekal pengetahuan yang telah diperolehnya, dan dengan maksud 

ingin meperkenalkan semangat modernis tentang wawasan Islam, ia pun 

membuka kursus pidato di Padang Panjang. Hasil kumpulan pidato ini 

kemudian ia cetak dalam sebuah buku dengan judul Khatib Al-Ummah. Selain 

itu, Hamka banyak menulis pada majalah Seruan Islam, dan menjadi 

koresponden di harian Pelita Andalas. Hamka juga diminta untuk membantu 

pada harian Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah Yogyakarta. Berkat 

kepiawaian Hamka dalam menulis, akhirnya ia diangkat sebagai pemimpin 

majalah Kemajuan Zaman.
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Tidak puas dengan berbagai upaya pembaharuan pendidikan yang 

telah dilakukannya di Minangkabau, maka pada tahun 1931 ia mendirikan 

sekolah dengan nama Tabligh School di Padang. Sekolah ini didirikan untuk 

mencetak mubalig Islam dengan lama pendidikan dua tahun. Akan tetapi 

sayang, sekolah ini tidak bertahan lama karena Hamka ditugaskan oleh 

Muhammadiyah ke Sulawesi Selatan. Dan baru pada kongres Muhammadiyah 

ke-11 di Maninjau diputuskan untuk melanjutkan sekolah Tabligh School ini 

dengan mengganti nama menjadi Kulliyatul Muballighin dengan lama belajar 

tiga tahun yang berlokasi di Padang Panjang di bawah pimpinan Yakub 

Rasyid. Tujuan lembaga inipun tidak jauh berbeda dengan Tabligh School, 

yaitu menyiapkan mubalig yang sanggup melaksanakan dakwah dan menjadi 

khatib, mempersiapkan guru sekolah menengah tingkat Tsanawiyah, serta 

membentuk kader-kader pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan masyarakat 

pada umumnya. 

Pada waktu Hamka ditegaskan di Sulawesi Selatan, tepatnya di 

Makasar, ia menemukan pola pendidikan nonformal berbentuk pengajian dari 

rumah ke rumah yang dipandang oleh Hamka hal tersebut sudah tidak efektif 

dilakukan. Oleh karena itu, Hamka mengambil inisiatif untuk mendirikan 

lembaga pendidikan formal dengan mendirikan sekolah Tabligh School, sama 

seperti yang dilakukan di Padang. Namun bedanya, sekolah ini menawarkan 

pola pendidikan baru dengan mengambil model pendidikan baru yang 

menggunakan kelas, dan di dalamnya tersedia sarana belajar seperti papan 
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tulis, bangku dan meja, serta jam belajar yang teratur. Dalam perkembangan 

selanjutnya, Tabligh School diubah menjadi Mu’allimin Muhammadiyah, 

yang pengelolaannya dipercayakan kepada Muhammadiyah cabang Makasar. 

Perjalanan Hamka di Sulawesi inilah membuka wawasan intelektual umat 

Islam di Makasar dan berhasil menyejajarkan pendidikan Islam dengan 

pendidikan yang dikelola pemerintah kolonial Belanda.

Pada tahun 1950, Hamka hijrah ke Jakarta. Di sinilah karier Hamka 

dalam bidang politik mulai terlihat. Di mana terbukti pada tahun 1952 Hamka 

diminta oleh pemerintah untuk menduduki salah satu jabatan pada Badan 

Pertimbangan Kebudayaan Kementrian PP dan K. Sejak tahun 1975, beliau 

juga menjadi penasihat Kementrian Agama. Pada tahun-tahun berikutnya, 

Hamka diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia.

Masjid Agung Al-Azhar letaknya di Kebayoran Baru, di tepi jalan 

raya. Bermula dari adanya usaha Masyumi Jakarta Raya mendirikan Yayasan 

Pesantren Islam (YPI) yang bertujuan untuk memberikan pendidikan agama 

buat anak-anak, semacam pesantren modern. Gagasan tersebut didukung oleh 

Menteri Sosial Dr Syamsudin, tahun 1951. Tapi realisasi baru menemukan 

titik cerah setelah Syamsurizal, Walikota Jakarta menghibahkan tanah seluas 

4 hektar pada tahun 1952. Menteri Agama, KH Wahid Hasyim juga 

menyumbang Rp. 2.500.000. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pihak 

yayasan mengutus Ghazali Syahlan dan Abdullah Salim untuk mencari figur 

yang cocok mengemban amanah tersebut. Maka Hamka yang waktu itu 
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tinggal di Jalan Toa Hong II, Sawah besar adalah figur yang mereka dekati. 

Kepada kedua orang tersebut, Hamka menyatakan kesediaannya bila sarannya 

diikuti yakni, yang pertama dibangun adalah masjid, perkantoran, aula, dan 

ruang-ruang belajar. Dengan adanya masjid dan ruang-ruang tersebut, 

menurut Hamka, ia akan berfungsi sosial dan pendidikan sekaligus. Usulan ini

diterima secara aklamasi oleh pengurus yayasan. Maka Hamka pun pindah 

dari Jalan Toa Hong II ke Jalan Raden Patah III No 1, sebelah utara lahan 

dimana masjid Al-Azhar dibangun. Setelah selesai dibangun, masjid tersebut 

diberi nama Masjid Agung Kebayoran Baru, yang tidak bermazhab 

menampung segala lapisan masyarakat, dari masyarakat betawi yang 

konservatif sampai dengan masyarakat gedongan dengan segala persoalannya.

Pada tahun 1960, ketika Rektor Universitas Al-Ahzar, Syaikh 

Mahmud Syaltut berkunjung ke Jakarta, ia memberi nama masjid tersebut 

dengan Al-Azhar. Hamka sendiri pada tahun 1958 mendapat gelar doctor 

kehormatan dari universitas paling bergengsi di Timur Tengah ini. Dalam 

perkembangannya, Al-Azhar adalah pelopor sistem pendidikan Islam modern 

yang punya cabang di berbagai kota dan daerah, serta menjadi inspirasi bagi 

sekolah-sekolah modern berbasis Islam.

Al-Azhar dan Hamka tak bisa dilepaskan. Lewat mimbar Al-Azhar 

Hamka melancarkan kritik-kritiknya terhadap demokrasi terpimpin yang 

sedang digalakkan oleh Soekarno pasca Dekrit Presiden tahun 1959. Karena 

dianggap berbahaya, Hamka pun dipenjarakan oleh Soekarno pada tahun 
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1964. Ia baru dibebaskan setelah Soekarno runtuh dan Orde Baru lahir tahun 

1967. Tetapi selama dipenjara itu, Hamka berhasil menyelesaikan sebuah 

karya monumental, Tafsir Al-Azhar 30 Juz.23  

  Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada 27 Juli 1975, 

Hamka adalah ketua umum yang pertama. Jabatan ini dipegangnya sampai ia 

mengundurkan diri pada 18 Mei 1981. Ketika ia menyampaikan pidato saat 

pelantikan dirinya, Hamka menyatakan bahwa dirinya bukanlah sebaik-baik 

ulama. Dalam pandangan Hamka, di tanah air ini masih banyak ulama yang 

lebih tinggi ilmunya, lebih khusyuk ibadahnya, tapi mereka tak mau masuk 

dalam kepengurusan MUI.

Di institusi MUI, ternyata bukanlah sesuatu yang ringan. Menyandang 

gelar ulama bukan hal yang ringan. Hamka menggambarkan secara baik 

tentang para ulama yang duduk di MUI, ibarat kue bika. Ulama menurutnya 

terletak di tengah-tengah laksana kue bika yang sedang dimasak dalam periuk 

belanga. Dari bawah dinyalakan api, dari atas dihimpit pula dengan api. Api 

dari bawah adalah berupa keluhan dan harapan masyarakat, sedangkan api 

dari atas adalah keinginan-keinginan pemerintah. Jika berat ke atas maka 

putuslah  dengan bawah, dan ini mengandung konsekuensi menjadi ulama 

yang tidak didukung oleh rakyat. Sedangkan bila berat ke bawah, maka 

hilanglah hubungan dengan pemerintah, dan para pejabat bisa saja 

                                                          
23 Herry Mohammad, Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani 

Pers, 2006),  h. 63-64
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mengecapnya tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan. Padahal MUI 

punya niatan suci, yaitu mempertemukan dan menyerasikan antara rakyat 

dengan pemerintah.

Ibarat kue bika itu terbukti ketika pada 7 Maret 1981, MUI 

mengeluarkan fatwa tentang Natal. Yakni, orang muslim haram menghadiri 

acara natal yang diselenggarakan kaum Kristiani. Fatwa ini lahir disebabkan 

banyaknya umat yang secara sukarela, terpaksa atau demi kerukunan, 

akhirnya mengikuti perayaan Natal. Perayaan Natal ini diselenggarakan di 

kantor-kantor, sekolah-sekolah, atau kompleks perumahan. MUI merasa perlu 

melindungi umat Islam. maka berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan 

hadits yang kuat, MUI memutuskan haram bagi umat Islam menghadiri acara 

Natal bersama. 

Tentu saja, fatwa MUI tersebut memunculkan kontroversi. Bagi 

kalangan Islam, mayoritas setuju atas fatwa tersebut. Sebaliknya bagi 

kalangan Kristiani, memandang bahwa fatwa tersebut tidak mendukung 

upaya-upaya kerukunan antar umat beragama. Sedangkan pemerintah, dalam 

hal ini diwakili Menteri Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara juga merasa 

keberatan. Alasannya fatwa tersebut akan merenggangkan hubungan antar 

umat beragama yang selama ini sedang dirajut oleh berbagai pihak. Alamsyah 

meminta agar fatwa tersebut dicabut. Bahkan Alamsyah juga mengancam, ia 

akan mundur sebagai menteri agama bila fatwa tersebut tidak dicabut. MUI di 

bawah kepemimpinan Hamka tetap bersiteguh dan tetap mempertahankannya. 
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Hamka lebi sigap, ia memilih mundur dari MUI daripada mengikuti kemauan 

pemerintah yang bertentangan dengan hati nurani dan akidahnya itu. 

Mundurnya Hamka dari MUI ternyata mengundang simpati masyarakat 

muslim pada umumnya. Bahkan ia mendapat pujian dan ucapan selamat dari 

berbagai kalangan umat Islam. Sembilan pekan setelah mundur dari MUI, 

tepatnya pada hari Jumat 24 Juli 1981, Hamka dipanggil Ilahi untuk 

selamanya.24  

Sampai akhir hayatnya, beliau mengabdikan dirinya untuk bangsa dan 

Negara. Keluasan ilmunya menjadikan ia seorang yang sangat dibutuhkan 

oleh semua kalangan. Kedalaman ilmu dan intelektualnya telah diakui oleh 

dunia internasional, maka tidak heran Universitas Al-Azhar Cairo dan 

Universitas Kebangsaan Malaysia  menganugerahkan gelar Doktor Honoris 

Causa kepadanya, sebagai tanda jasa atas kontribusinya yang begitu besar 

dalam penyiaran agama Islam di Indonesia.

2. Karya-karya Buya Hamka

Hamka termasuk ulama yang gemar menulis, sejak berusaha 17 tahun 

telah menerbitkan buku yang ia tulis. Bahkan sampai akhir hayatnya, ia masih 

tetap menulis. Baginya menulis merupakan tuntutan dan sebagai sarana untuk 

menyalurkan tugas utama sebagai seorang ulama, yakni berdakwah di jalan 

Allah.

                                                          
24 Ibid,  h. 66
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Beberapa tulisan Hamka mulai dari masalah pendidikan, tasawuf, 

sejarah, sastra dan lai-lain telah tersebar di mana-mana. Buku-buku tersebut 

antara lain :

a. Khatibul Ummah, diterbitkan tahun 1927 di Padang Panjang. Buku ini 

berisi tentang kumpulan pidato pada lembaga pendidikan yang ia dirikan 

di Padang Panjang.

b. Lembaga Hidup, berbicara tentang dunia pendidikan.

c. Tasawuf Modern dan Filsafat Hidup, berisi tentang kaidah-kaidah dalam 

pergaulan hidup.

d. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, buku roman yang pertama kali 

ditulis Hamka.

e. Di Bawah Lindungan Ka’bah, buku roman yang bercerita tentang seorang 

anak muda yang taat beribadah dalam petualangan cintanya dengan 

seorang gadis cantik, namun pemuda tersebut banyak mengalami 

penderitaan, sehingga ia mencari tempat berlindung. Kemudian di bawah 

lindungan Ka’bahlah ia menemukan ketentraman jiwanya sampai ia 

meninggal.

f. Sejarah ummat Islam, buku yang berisi tentang keadaan dan sejarah tanah 

Arab sampai pengaruh ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad datang. 

Juga berisi tentang lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Jazirah Arab mulai 

dari masa Khulafaurrasyidin sampai masuknya Islam ke Timur di kerajaan 

Johor abad XVII Masehi.
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g. Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, buku yang mengulas 

berbagai hal tentang tasawuf.

h. Pelajaran Agama Islam, buku tentang pendidikan dan pelajaran agama 

dan filsafat.

i. Tafsir Al-Azhar, satu karya monumental yang memperlihatkan kedalaman 

ilmunya dalam bidang tafsir. Buku ini terdiri dari 30 jilid yang ditulis pada 

tahun 1966, saat beliau berada dalam tahanan pada masa pemerintahan 

Soekarno.

j. Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao, dan lain-lain.25

D. Konsep Pendidikan Islam Perspektif Buya Hamka

1. Pengertian Pendidikan Islam menurut Buya Hamka

Sosok Hamka adalah multiperan. Selain sebagai ulama dan pujangga, 

ia juga seorang pemikir. Di antara buah pikirannya adalah tentang pendidikan. 

Bagi Hamka, pendidikan adalah sarana untuk mendidik watak pribadi-pribadi.

Kelahiran manusia di dunia ini tak hanya untuk mengenal apa yang dimaksud 

dengan baik dan buruk, tetapi juga selain beribadah kepada Allah, juga 

berguna bagi sesama dan alam lingkungannya.26

Hamka membedakan makna pendidikan dengan pengajaran. 

Menurutnya pendidikan Islam adalah serangkaian upaya yang dilakukan 

pendidik untuk membantu membentuk watak, budi, akhlak, dan kepribadian 

                                                          
25 A. Susanto, Op. Cit. h. 105
26 Herry Mohammad, Op. Cit. h. 66
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peserta didik, sehingga ia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk. Sementara pengajaran Islam adalah upaya untuk mengisi intelektual 

peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan.27 Perbedaan kedua 

pengertian tersebut sebenarnya hanya pada maknanya saja, namun secara 

esensi ia tidak membedakannya. Kedua kata tersebut memuat makna yang 

integral dan saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan yang sama. 

Sebab, setiap proses pendidikan di dalamnya terdapat proses pengajaran. 

Tujuan dan misi pendidikan akan tercapai melalui proses pengajaran. 

Demikian pula sebaliknya, proses pengajaran tidak akan banyak berarti 

apabila tidak dibarengi dengan proses pendidikan.

2. Tujuan Pendidikan Islam menurut Buya Hamka

Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Hamka memiliki dua 

dimensi, bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

manusia harus menjalankan tugasnya dengan baik yaitu beribadah. Oleh 

karena itu, segala proses pendidikan pada akhirnya bertujuan agar dapat 

menuju dan menjadikan anak didik sebagai abdi Allah.

Dengan dmikian, tujuan pendidikan Islam menurut Hamka sama 

degan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu untuk mengabdi dan 

beribadah kepada Allah. Ia mengatakan bahwa ibadah adalah mengakui diri 

                                                          
27 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 230
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sebagai hamba Allah, tunduk kepada kemauannya, baik secara sukarela 

maupun terpaksa.28

3. Pendidik dalam Pendidikan Islam menurut Buya Hamka

Tugas pendidik secara umum adalah memantau mempersiapkan dan 

mengantarkan peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, 

berakhlak mulia dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. 

Dengan pelaksanaan pendidikan yang demikian peserta didik diharapkan 

mampu mewujudkan tujuan hidupnya baik secara horizontal (khalifah fil ard) 

maupun vertikal (abd Allah). 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang tersusun secara 

terencana dan sistematis. Sekolah bertugas mengembangkan seluruh potensi 

yang ada dalam peserta didik secara maksimal sehingga memiliki sejumlah 

kemampuan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan fungsinya di 

tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini seorang pendidik bertugas 

membimbing peserta didiknya untuk memiliki ilmu yang luas, berakhlak 

mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Untuk mewujudkan proses pendidikan yang ideal, seorang pendidik 

dituntut memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1) Adil dan obyektif

2) Berakhlakul karimah

3) Menyampaikan ilmu tanpa ada yang ditutupi
                                                          

28 A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 107
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4) Menghormati keberadaan murid sebagai manusia yang dinamis

5) Memberikan ilmu sesuai dengan tempat, waktu, kemampuan, dan 

perkembangan jiwa

6) Memperbaiki akhlak dengan bijaksana

7) Membimbing sesuai dengan tujuan pendidikan

8) Memberikan bekal ilmu agama dan umum.

9) Mengajari hidup teratur

10) Ikhlas dan tawadhu 

11) Membiasakan diri untuk membaca29

4. Peserta Didik dalam Pendidikan Islam menurut Buya Hamka

Menurut Buya Hamka tugas dan tanggung jawab peserta didik ialah 

berupaya mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan seperangkat ilmu 

pengetahuan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah dianugerahkan 

oleh Allah Swt. melalui fitrah-Nya. Sebagai seorang yang berupaya mncari 

ilmu pengetahuan maka peserta didik dituntut untuk :

a. Jangan putus asa

b. Jangan lalai

c. Tidak merasa terhalang karena faktor usia

d. Bertingkah laku sesuai dengan ilmu yang dimiliki

e. Memperbagus tulisan agar mudah dibaca

                                                          
29 Ramayulis dan Syamsul Nizar, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam, (Ciputat: Quantum 

Teaching, 2005), h. 272
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f. Sabar dan meneguhkan hati

g. Mempererat hubungan dengan guru

h. Khusu dan tekun

i. Berbuat baik kepada orang tua dan abdikan ilmu untuk maslahat umat

j. Jangan menjawab sesuatu yang tidak berfaedah

k. Menganalisa fenomena alam semesta secara bersama dan bertafakur30

Setiap peserta didik hendaklah mengakui kelebihan seorang pendidik 

dan menghormatinya karena pendidik itu lebih utama daripada ibu dan bapak 

tentang kebesaran jasanya. Ibu dan bapak mengasuh anak sejak dilahirkan. 

Tetapi pendidik melatih muridnya supaya berguna setelah besar. Karena akal 

budi itu adalah laksana berlian yang baru keluar dari tambang, masih kotor 

dan belum berkilat. Adalah guru yang menjadi tukang gosoknya dan 

membersihkannya, sehingga menjadi berlian yang berharga.31

5. Kurikulum Pendidikan Islam menurut Buya Hamka

Dalam muatan kurikulum pendidikan, menurut Hamka harus 

mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjadi dasar bagi 

kemajuan dan kejayaan hidup manusia. Materi pendidikan merupakan faktor 

terpenting dalam membantu peserta didik untuk menyerap pendekatan Islam 

terhadap materi-materi tersebut agar dapat menumbuhkan sikap Islam dalam 

kehidupannya.

                                                          
30 Ibid, h. 276
31 Hamka, Lembaga Hidup, (Jakarta: Republika Penerbit, 2016), h. 290
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Ada dua prinsip dasar yang dapat menunjang dan menjadikan 

kemajuan dan kejayaan manusia, yaitu prinsip keberanian dan prinsip 

kemerdekaan berpikir. Kedua prinsip ini menimbulkan berbagai macam 

pengetahuan dan tanpa keduanya ilmu pengetahuan tidak pernah muncul serta 

kejayaan manusia hanya berada dalam angan-angan.

Untuk menanamkan prinsip keberanian pada diri peserta didik, 

menurutnya ada lima pengetahuan yang diberikan kepada mereka, yaitu 

sebagai berikut :

a. Pelajaran olahraga, yang menjadikan jasmani anak didik kuat dan sehat. 

Olahraga tersebut seperti sepak bola, basket, mendaki bukit, dan berburu.

b. Pelajaran sejarah, terutama mengenai tokoh-tokoh pemberani dalam 

kebenaran dan mempertahankan bangsa dan tanah air serta agama.

c. Biasakan berterus terang dalam perkataan. Jangan terlalu banyak ambil 

muka dan tenggang-menenggang. Namun demikian, tetap dalam 

kesopanan dan teguh dalam keyakinan serta jujur.

d. Tidak percaya kepada khufarat.

e. Memperkaya akal dengan ilmu yang memberi faedah, sehingga dapat 

mengetahui hakikat sesuatu dan menutup pintu bagi masuknya khufarat.32

Adapun prinsip kemerdekaan berpikir, menurutnya kemerdekaan 

berpikir merupakan pangkal kemajuan dunia. Jika bukan karena kebebasan 

berpikir tentu manusia tetap berada dalam kondisi statis, dan tidak dapat 
                                                          

32 A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 111
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mencapai kemajuan dalam langkah hidupnya. Kebebasan berpikir 

menyebabkan manusia berusaha terus menerus, berlomba dalam kecepatan 

informasi dan komunikasi. Dan yang menyebabkan pikiran tidak bebas, 

sebagian besar disebabkan karena kebodohan atau kejahilan yang merupakan 

dinding penghambat cita dalam mencapai kemajuan manusia. 

Pengetahuan yang dapat menanamkan prinsip kebebasan berpikir ini 

menurut Hamka dapat diperoleh dari ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu 

ushul fiqh, ilmu fiqh, ilmu tafsir, dan ilmu tasawuf.   

6. Metode Pendidikan Islam menurut Buya Hamka

Agar proses pendidikan bisa terlaksana secara efektif dan efesien, 

maka hendaknya perlu mempergunakan berbagai macam-macam metode yang 

bisa mengantarkan peserta didik memahami semua materi dengan baik. 

Adapun metode pendidikan menurut Buya Hamka adalah sebagai berikut:

a. Diskusi, yaitu proses bertukar pikiran antara dua belah pihak. Proses ini 

bertujuan untuk mencari kebenaran melalui dialog dengan penuh 

keterbukaan dan persaudaraan.

b. Karyawisata, mengajak anak mengenal lingkungannya, dengan ini sang 

anak akan memperoleh pengalaman langsung serta kepekaan terhadap 

sosial
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c. Resitasi, memberikan tugas seperti menyerahkan sejumlah soal untuk 

dikerjakan, dimaksudkan agar anak didik memiliki rasa taggung jawab 

terhadap amanat yang diberikan kepadanya.33

d. Amar ma’ruf nahi munkar, memyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat 

jahat. Bertujuan agar tulus hati dalam memperjuangkan kebenaran dan 

menjadikan pergaulan hidup lebih sentosa.

e. Observasi, memberikan penjelasan dan pemahaman materi pada peserta 

didik. Metode ini digunakan agar peserta didik lebih mengenal 

Tuhannya.34

7. Evaluasi Pendidikan Islam menurut Buya Hamka

Evaluasi merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam proses 

pendidikan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebagai landasan berpijak 

aktivitas suatu pendidikan. Pandangan Hamka dalam evaluasi seperti para 

tokoh-tokoh pendidikan Islam lainnya yakni mengarah pada ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Evaluasi dapat dilakukan dengan memberikan 

beberapa tugas, seperti yang terdapat pada metode pembelajaran yang berupa 

resitasi. Ini merupakan evaluasi yang dilakukan secara global atau yang biasa 

dilakukan secara umum. Sedangkan dalam pendidikan tauhid, evaluasi 

                                                          
33 Ramayulis dan Syamsul Nizar, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam, (Cputat: Quantum 

Teaching, 2005), h. 281
34 Syamsul Kurniawan dan Erwin Makhrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 246
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mengarah pada sesuatu yang menyadarkan diri (intropeksi diri) dimana 

perasaan sebagai barometernya.35

                                                          
35 Ibid, h. 248
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BAB IV

ANALISIS KOMPARASI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PADA 

ERAKLASIK DAN MODERN PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-GHAZALI 

DAN BUYA HAMKA

Sebelum memasuki analisis komparasi mengenai konsep pendidikan Islam 

menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka, perlu diketahui bahwa dalam skripsi ini 

maksud dari era klasik adalah pandangan yang diambil berdasarkan hasil pemikiran 

Al-Ghazali, sedangkan modern diambil berdasarkan hasil pemikiran Buya Hamka. 

Dalam analisis komparasi ini, penulis akan mengemukakan persamaan dan perbedaan 

pandangan Al-Ghazali dan Buya Hamka mengenai konsep pendidikan Islam yang 

terdiri dari pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, pendidik dalam 

pendidikan Islam, peserta didik dalam pendidikan Islam, kurikulum dalam 

pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, dan evaluasi pendidikan Islam yang 

akan dibahas secara rinci sebagai berikut :

A. Persamaan

1. Pengertian Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Berdasarkan penelitian di atas penulis dapat menganalisis pemikiran 

Al-Ghazali dan Buya Hamka mengenai pandangan mereka terhadap 

pengertian pendidikan Islam. kedua tokoh ini menggambarkan pegertian 

pendidikan Islam yang memiliki persamaan.
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Pertama, pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah serangkaian 

upaya yang dilakukan pendidik untuk membentuk watak, budi, akhlak, serta 

mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah untuk mencapai tujuan 

hidupnya yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Pemikiran Al-Ghazali sejalan 

dengan pemikiran Buya Hamka bahwa pendidikan Islam adalah sarana untuk 

mendidik watak pribadi-pribadi agar manusia menganal baik dan buruk.

Kedua, pandangan Al-Ghazali dan Buya Hamka mengenai pendidikan 

yaitu bahwa di dalam pendidikan harus adanya suatu proses pengajaran. 

Tujuan dan misi pendidikan akan tercapai melalui proses pengajaran. 

Tentunya dalam sebuah pendidikan Islam pasti adanya sebuah proses 

pembelajaran. Kedua tokoh tersebut membedakan makna pendidikan dengan 

sebuah pengajaran. Tetapi antara pendidikan dan pembelajaran saling 

berkaitan. Keduanya memuat makna yang integral dan saling melengkapi 

dalam rangka mencapai tujuan yang sama karena di dalam proses pendidikan 

di dalamnya terdapat proses pengajaran.

Ketiga, Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah suatau 

alat bagi tercapainya sebuah tujuan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

bUya Hamka memiliki pemikiran yang sejalan dengan Al-Ghazali yaitu 

pendidikan Islam adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan yaitu bahagia di 

dunia dan di akhirat.
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2. Tujuan Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Dari uraian pemikiran pada BAB III di atas penulis dapat menganalisa 

persamaan dari pemikiran Al-Ghazali dan Buya Hamka mengenai tujuan 

pendidikan Islam. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan 

Buya Hamka yaitu menjadikan anak didik yang berakhlak baik dan mengabdi 

serta beribadah hanya kepada Allah. Selain itu tujuan pendidikan Islam itu 

sendiri yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Artinya keduanya memiliki 

tujuan yang intinya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah.

Seperti tercantum dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan untuk 

mengabdi dan beribadah kepada Allah. Firman Allah Swt.

            

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzariyat 
[51]: 56)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah 

semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah Swt. Rumusan pendidikan 

Islam Al-Ghazali dan Buya Hamka sesuai dengan Al-Quran yaitu pendidikan 

sebagai alat dan sarana untuk memperbaiki diri agar mampu menjadi hamba 

yang selalu taat dan beribadah hanya kepada Allah.
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3. Pendidik dalam Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Dari penelitian di atas penulis menemukan beberapa persamaan 

mengenai pendidik dalam pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya 

Hamka yaitu sebagai berikut:

Pertama, seorang pendidik seharusnya menyukai dan simpati terhadap 

muridnya dan harus pula menampilkan perilaku moral yang baik. Seorang 

pendidik haruslah berakhlakul karimah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang 

pendidik harus berperilaku baik dan tidak menyimpang. 

Kedua, tugas dan kewajiban pendidik adalah harus menyampaikan 

ilmu pengetahuan (mengajar) sesuai dengan batas kemampuan peserta didik. 

Pendidik dituntut untuk menyampaikan materi pelajaran dengan cara-cara  

yang muda dimengerti peserta didik. Allah Swt. berfirman sebagai berikut,

           

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 
belum sempurna akalnya” (Q.S. An-Nisa [4]:5)

Seperti perkataan Al-Ghazali berikut ini,

“Mengajar murid-muridnya hingga mencapai batas kemampuan 
pemahaman mereka. Tidak diperkenankan seorang guru 
menyampaikan materi pelajaran diluar batas kapasitas pemahaman 
para muridnya. Dalam hal ini, seorang guru yang baik harus bisa 
mencontoh Rasulullah Saw. Pelajaran yang disampaikan kepada 
peserta didik hendaknya disajikan dengan cara-cara yang mudah 
dimenegrti.”1

                                                          
1Imam Ghazali, Ringkasan Ihya Ulumuddin, (Jakarta: SAHARA Publishers,2012), h. 36
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Hal ini sejalan dengan pemikiran Buya Hamka yaitu menyampaikan 

ilmu harus sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik agar ilmu dapat 

dimengerti oleh peserta didik dengan mudah.

4. Peserta Didik dalam Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya 

Hamka

Terdapat beberapa persamaan mengenai peserta didik dalam 

pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka yaitu sebagai berikut:

Pertama, seorang peserta didik harus memiliki sifat tidak mudah putus 

asa dalam hal menuntut ilmu.  Peserta didik harus senantiasa bersemangat 

dalam menuntut ilmu..

Kedua, seorang peserta didik dituntut untuk selalu menghormati 

seorang pendidik. Tidak menyombongkan diri terhadap ilmu yang sudah 

dimilikinya.

Al-Ghazali meminta agar murid tidak sombong atau bangga terhadap 

ilmu yang dimilikinya dan tidak pula menunjukkan pengetahuannya di 

hadapan gurunya. Al-Ghazali selanjutnya meminta para siswa agar 

menjauhkan anggapan bahwa guru sebagai pasien yang harus mengikuti 

perintah dokter. Ia menyarankan para pelajar tidak meninggalkan rasa 

hormatnya terhadap guru yang terkenal hebat atau tidak. Pelajar harus seperti 

batu yang lembut yang dapat ditimpa seluruh air hujan yang menimpanya. 

Buya Hamka juga mempunyai pendapat yang sama mengenai seorang peserta 

didik. Setiap peserta didik hendaklah mengakui kelebihan seorang pendidik
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dan menghormatinya karena pendidik itu lebih utama daripada ibu dan bapak 

tentang kebesaran jasanya. Ibu dan bapak mengasuh anak sejak dilahirkan. 

Tetapi pendidik melatih muridnya supaya berguna setelah besar. Karena akal 

budi itu adalah laksana berlian yang baru keluar dari tambang, masih kotor 

dan belum berkilat. Adalah guru yang menjadi tukang gosoknya dan 

membersihkannya, sehingga menjadi berlian yang berharga.

5. Kurikulum Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Terdapat persamaan mengenai penyusunan kurikulum menurut 

pemikiran Al-Ghazali dan Buya Hamka. Adapun persamaannya yaitu konsep 

kurikulum yang dikemukakan Al-Ghazali berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan. Dalam penyusunan kurikulum harus mencakup ilmu 

pengetahuan berupa  materi pembelajaran. Begitu juga dengan pemikiran 

Buya Hamka mengenai kurikulum harus berhubungan dengan materi 

pembelajaran. 

6. Metode Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Mengenai metode pendidikan Islam dari pemikiran Al-Ghazali dan 

Buya Hamka, terdapat persamaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut 

menurut Al-Ghazali metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah 

metode cerita atau kisah. Dalam hal ini pemikiran Al-Ghazali yang sejalan 

dengan pemikiran Al-Ghazali adalah beliau juga menerapkan metode 

observasi yaitu memberikan penjelasan dan pemahaman materi pada persta 

didik. Metode ini digunakan agar peserta didik lebih mengenal Tuhannya. 
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Selain itu pemikiran Al-Ghazali tentang metode pendidikan Islam 

yaitu beliau menggunakan metode keteladanan. Hal ini sejalan dengan 

pemikiran Buya Hamka yaitu penerapan metode amar ma’ruf nahi munkar. 

Untuk menjalankan keteladanan diperlukan amar ma’ruf nahi munkar agar 

peserta didik mampu meneladani sifat dan perilaku dari para pendidik.

7. Evaluasi Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Tidak terdapat persamaan mengenai pemikiran Al-Ghazali dan Buya 

Hamka  mengenai evaluasi pendidikan Islam. evaluasi pendidikan kedua 

tokoh memiliki perbedaan sesuai dengan pemikiran asing-masing tokoh.

B. Perbedaan

1. Pengertian Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Dari penelitian di atas penulis menemukan beberapa perbedaan 

pemikiran mengenai pengertian pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan 

Buya Hamka yaitu Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan dalam 

prosesnya haruslah mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah dan 

kesempurnaan insane, yang mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan 

hidupny yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut Buya 

Hamka pendidikan adalah sarana untuk mendidik watak-watak pribadi-

pribadi, budi, akhlak, dan kepribadian peserta didiknya. 

2. Tujuan Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Dari penelitian di atas penulis menemukan beberapa perbedaan 

pemikiran mengenai tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya 
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Hamka yaitu Al-Ghazali menegaskan tujuan pendidikan adalah 

mengembangkan budi pekerti yang mencakup penanaman kualitas moral dan 

etika seperti kepatuhan, kemanusiaan, kesederhanaan, dan membenci terhadap 

perbuatan buruk seperti kebanggaan, mencintai kemewahan, dan berdusta 

yang ditujukan untuk mematuhi kehendak Tuhan, pasrah dan bersyukur 

kepada-Nya. Selain itu pendidikan juga harus membuat seorang anak 

memiliki kesadaran terhadap hukum Islam melalui pelajaran Al-Quran dan 

Hadis. Tujuan pendidikan Islam yang lain menurut Al-Ghazali adalah 

mengarah pada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, di mana fadhilah 

(keutamaan) dan taqarrub kepada Allah merupakan tujuan yang paling penting 

dalam pendidikan. Sesuai dengan penegasan beliau, 

“Manakala seorang ayah menjaga anaknya dari siksaan dunia, hendaknya dia 
menjaganya dari siksaan api neraka/akhirat, dengan cara mendidik dan 
melatihnya serta mengajarnya dengan keutamaan akhirat, karena akhlak yang 
baik merupakan sifat Rasulullah Saw. dan sebaik-baik amal perbuatan orang-
orang yang jujur, terpercaya, dan merupakan realisasi dari pada buahnya 
ketekunan orang yang dekat dengan Allah”2

Sedangkan menurut Hamka tujuan pendidikan Islam memiliki dua 

dimensi, bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

manusia harus menjalankan tugasnya dengan baik yaitu beribadah. Oleh 

karena itu, segala proses pendidikan pada akhirnya bertujuan agar dapat 

menuju dan menjadikan anak didik sebagai abdi Allah. Selain itu tujuan 

pendidikan Islam menurut Buya Hamka adalah sama dengan tujuan 

                                                          
2 Ali Al-Jumbulati dan Abdul Futuh At-Tuwaanisi, Perbandingan Pendidikan Islam (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 134



113

penciptaan manusia itu sendiri, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada 

Allah. Ia mengatakan bahwa ibadah adalah mengakui diri sebagai hamba 

Allah, tunduk kepada kemauannya, baik secara sukarela maupun terpaksa. 

3. Pendidik dalam Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Terdapat perbedaan mengenai pendidik menurut pemikiran Al-Ghaali 

dan Buya Hamka. Menurut Al-Ghazali Seyogyanya seorang pendidik harus 

memiliki sifat istiqomah terlebih dahulu, baru kemudian meminta muridnya 

untuk beristiqomah pula. Jika tidak demikian, maka nasehat yang diberikan 

tidak berguna. Sebab memberi teladan dengan perbuatan itu lebih kuat 

pengaruhnya daripada dengan ucapan.3

Sedangkan menurut buya Hamka tidak dijelaskan bahwa seorang 

pendidik harus memiliki sifat istiqomah. Buya Hamka hanya menjelaskan 

bahwa seorang pendidik bertugas membimbing peserta didiknya untuk 

memiliki ilmu yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat 

luas.

4. Peserta Didik dalam Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya 

Hamka

Terdapat perbedaan mengenai pandangan Ak-Ghazali dan Buya 

Hamka mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam.

Pertama, Al-Ghazali amat menekankan tentang pentingnya mutu 

moral dan etika murid. Ia mengharapkan kepada para pelajar agar 
                                                          

3 Ibid, h. 51
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membersihkan dirinya dari perilaku yang rendah dan perbuatan jahat, karena 

pengetahuan adalah merupakan ibadah hati dan bersifat ilahiyah, dan ilmu itu 

baru dapat masuk ke dalam diri anak yang memiliki hati yang bersih.

Sedangkan menurut Buya Hamka tugas dan tanggung jawab peserta didik 

ialah berupaya mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan seperangkat 

ilmu pengetahuan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah 

dianugerahkan oleh Allah Swt. melalui fitrah-Nya.

Kedua, menurut Al-Ghazali para siswa menjauhkan anggapan bahwa 

guru sebagai pasien yang harus mengikuti perintah dokter. Ia menyarankan 

para pelajar tidak meninggalkan rasa hormatnya terhadap guru yang terkenal 

hebat atau tidak. Pelajar harus seperti batu yang lembut yang dapat ditimpa 

seluruh air hujan yang menimpanya. Sedangkan menurut Buya Hamka setiap 

peserta didik hendaklah mengakui kelebihan seorang pendidik dan 

menghormatinya karena pendidik itu lebih utama daripada ibu dan bapak 

tentang kebesaran jasanya. Ibu dan bapak mengasuh anak sejak dilahirkan. 

Tetapi pendidik melatih muridnya supaya berguna setelah besar. Karena akal 

budi itu adalah laksana berlian yang baru keluar dari tambang, masih kotor 

dan belum berkilat. Adalah guru yang menjadi tukang gosoknya dan 

membersihkannya, sehingga menjadi berlian yang berharga.

5. Kurikulum Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut terdapat perbedaan 

mengenai kurikulum pendidikan Islam yaitu:
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Pertama, mmenurut Al-Ghazali kurikulum pendidikan Islam yaitu 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Menurutnya ilmu yang paling utama 

adalah ilmu agama dengan segala cabangnya. Beliau memberi perhatian 

khusus terhadap ilmu-ilmu agama dan etika karena ilmu tersebut sangat 

mnentukan bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan kurikulum pendidikan 

Islam menurut Buya Hamka harus mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat dan menjadi dasar bagi kemajuan dan kejayaan hidup manusia. 

Materi pendidikan merupakan faktor terpenting dalam membantu peserta 

didik untuk menyerap pendekatan Islam terhadap mater-materi tersebut agar 

dapat menumbuhkan sikap Islam dalam kehidupannya.

Kedua, bahwa mata pelajaran yang seharusnya diajarkan dan masuk ke 

dalam kurikulum menurut Al-Ghazali didasarkan pada dua kecenderungan 

yaitu ecenderungan agama dan tasawuf dan kecenderungan pragmatis. 

Kecenderungan agama dan tasawuf ini membuat Al-Ghazali menempatkan 

ilmu-ilmu agama di atas segalanya, dan memandangnya sebagai alat untuk 

mensucikan diri dan membersihkannya dari pengaruh kehidupan dunia. 

Dengan kecenderungan ini, maka Al-Ghazali sangat mementingkan 

pendidikan etika, karena menurutnya ilmu bertalian erat dengan pendidikan 

agama. Adapun kecenderungan pragmatis Al-Ghazali beberapa kali 

mengulangi penilaiannya terhadap ilmu berdasarkan manfaatnya bagi 

manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. 

Ia juga menjelaskan bahwa ilmu netral yang tak digunakan pemiliknya bagi 
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hal-hal yang bermanfaat bagi manusia sebagai ilmu yang tak bernilai. Bagi 

Al-Ghazali, setiap ilmu harus dilihat dari segi fungsi dan kegunaannya dalam 

bentuk amaliah yang disertai ilmu itu harus pula disertai dengan kesungguhan 

sebagai niat yang tulus ikhlas. Hal ini terlihat dalam ungkapannya, 

“Seluruh manusia akan binasa kecuali yang berilmu, dan seluruh orang yang 
berilmu akan binasa kecuali yang beramal, dan seluruh orang yang beramal 
akan binasa kecuali orang yang ikhtiar.”4

Sedangkan menurut Buya Hamka dalam penyusunan kurikulum ada 

dua prinsip dua prinsip dasar yang dapat menunjang dan menjadikan 

kemajuan dan kejayaan manusia, yaitu prinsip keberanian dan prinsip 

kemerdekaan berpikir. Kedua prinsip ini menimbulkan berbagai macam 

pengetahuan dan tanpa keduanya ilmu pengetahuan tidak pernah muncul serta 

kejayaan manusia hanya berada dalam angan-angan. Melalui kedua prinsip ini 

maka akan mempermudah dalam penyusunan kurikulum.

Ketiga, dalam penyusunan kurikulum Al-Ghazali tidak dijelaskan 

secara spesifik mengenai materi yang akan di sampaikan dalam sebuah 

pembelajaran. Tetapi beliau menekankan akan pentingnya ilmu agama dengan 

segala cabangnya. Sedangkan Buya Hamka menyebutkan materi dalam 

penyusunan kurikulum melalui dua prinsip yaitu prinsip keberanian diri 

meliputi pelajaran olahraga, sejarah, tidak percaya pada khufarat, dan 

memperkaya akal dengan ilmu yang member faedah, serta prinsip kebebasan 

                                                          
4 Abu Muhammad Iqbal, Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan, (Jawa Timur: 

Jaya Star Nine, 2013), h. 24
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berfikir meliputi ilmu-ilmu pengetahuan seperti ushul fiqh, ilmu tafsir, dan 

ilmu tasawuf. Jadi memang terdapat beberapa perbedaan antara pemikiran Al-

Ghazali dan Buya Hamka mengenai kurikulum pendidikan Islam.

6. Metode Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Terdapat perbedaan mengenai metode pendidikan Islam menurut Al-

Ghazali dan Buya Hamka yaitu Al-Ghazali dalam pandangannya mengenai 

metode pendidikan Islam yaitu beliau lebih menekankan penggunaan metode 

keteladanan bagi mental anak-anak, pembinaan budi pekerti dan penanaman 

sifat-sifat keutamaan pada diri mereka. Metode keteladanan berkaitan secara 

khusus dengan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Dengan demikian faktor keteladanan yang utama 

menjadi bagian dari metode pengajaran yang amat penting. Selain itu Al-

Ghazali juga menekankan metode pembiasaan. Dalam hal ini menurut Al-

Ghazali bahwa pendidikan Akhlak hendaknya di dasarkan atas mujahadah 

(ketekunan) dan latihan jiwa. Mujahadah dan riyadhah nafsiyah (ketekunan 

dan latihan kejiwaan) menurut Al-Ghazali adalah membebani jiwa dengan 

amal-amal perbuatan yang ditunjukkan kepada khuluk yang baik. 

Sebagaimana kata beliau,

“maka barang siapa ingin menjadikan dirinya bermurah hati, maka caranya 
ialah mmbebani dirinya dengan perbuatan yang bersifat dermawan yaitu 
mendermawakan hartanya. Maka jiwa tersebut akan selalu cenderung berbuat 
baik dan ia terus menerus melakukan mujahadah (menekuni) perbuatan itu, 
sehingga hal itu akan menjadi watak. Demikian juga orang yang ingin 
menjadikan dirinya berjiwa tawadhu (rendah hati) kepada orang-orang yang 
lebih tua, maka caranya ia harus membiasakan diri bersikap tawadhu secara 
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terus menerus dan jiwanya benar-benar menekuninya terhadap perbuatan 
tersebut sampai hal itu menjadi akhlak dan wataknya sehingga mudah berbuat 
sesuai dengan akhlak dan wataknya itu.”5

Selain kedua metode tersebut, Al-Ghazali juga menekankan pntingnya 

metode cerita atau kisah yang dilatarbelakangi oleh kewajiban seseorang yang 

harus mengamalkan ilmunya.

Sedangkan metode pendidikan Islam menurut Buya Hamka yaitu 

meliputi metode diskusi, karyawisata dan resitasi yang penggunaan 

metodenya lebih modern. Selain itu Buya Hamka juga menggunakan metode 

amar ma’ruf nahi munkar yaitu menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat 

jahat yang bertujuan agar tulus hati dalam memperjuangkan kebenaran dan 

menjadikan pergaulan lebih sentosa. Adapun metode lain yang digunakan 

oleh Buya Hamka yaitu metode observasi dengan memberikan penjelasan dan 

pemahaman materi pada peserta didik khususnya materi agama Islam agar 

peserta didik dapat lebih mengenal Tuhannya.

7. Evaluasi Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Buya Hamka

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan mengenai evaluasi 

pendidikan Islam dari kedua tokoh tersebut. Evaluasi pendidikan Islam 

menurut Al-Ghazali adalah evaluasi melalui hidup dengan segala cobaan 

karena pendidikan itu adalah kehidupan. Kalau ia adalah kehidupan, maka 

orang yang menghadapi evaluasi dalam pendidikan haruslah betul-betul 

                                                          
5 Ali Al-Jumbulati Abdul Futuh A-Tuwanisi, Perbandingan Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 156-157
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muncul dari kehidupan itu. Sedangkan evaluasi menurut Buya Hamka yaitu 

mengarah pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi dapat 

dilakukan dengan memberikan beberapa tugas seperti yang terdapat pada 

metode pembelajaran yang berupa resitasi. Adapun dalam pendidikan tauhid 

evaluasi mengarah pada sesuatu yang menyadarkan diri (intropeksi diri) 

dimana perasaan sebagai barometernya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan uraian pada bab terdahulu tentang konsep 

pendidikan Islam perspektif Al-Ghazali dan Buya Hamka, maka secara 

keseluruhan penulis sederhanakan dalam kesimpulan sebagai berikut :

Pendidikan Islam pada era klasik (Al-Ghazali) dan modern (Buya 

Hamka) pada hakikatnya adalah saling melengkapi. Pendidikan Islam 

menurut Al-Ghazali harus mengarah pada realisasi tujuan keagamaan dan 

akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan taqarrub

kepada Allah dan bukan untuk untuk mencari kedudukan yang tinggi atau 

mendapatkan kemegahan dunia. Adapun menurut Buya Hamka pendidikan 

Islam adalah sarana untuk mendidik watak pribadi, kelahiran manusia di 

dunia ini tak hanya untuk mengenal apa yang dimaksud dengan baik dan 

buruk, tapi juga selain beribadah kepada Allah, juga berguna bagi sesama dan 

alam lingkungannya. Karena itu, bagaimana pun kehebabatan sistem 

pendidikan modern, menurut Hamka tak bisa dilepas begitu saja tanpa 

diimbangi dengan pendidikan agama.
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B. Saran

Adapun saran dari penulis untuk pembaca yaitu sebagai berikut :

1. Institusi pendidikan dalam merumuskan segala aktivitas pendidikan 

haruslah berpedoman pada Al-Quran dan hadis agar tujuan dari 

pendidikan Islam dapat tercapai.

2. Seorang pendidik seyogyanya memahami tanggung jawab yang ia emban 

untuk membantu peserta didik dalam memahami jati diri dan tugas-tugas 

yang dipikul oleh setiap manusia untuk menjadi khalifah. Selain itu 

pendidik juga harus memberi teladan yang baik bagi peserta didiknya 

sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Peserta didik hendaknya selalu mematuhi dan meneladani sikap dan 

pelajaran yang diberikan pendidik untuk kebaikan peserta didik itu sendiri.

4. Bagi peneliti selanjutnya peneliti berharap kajian-kajian pengetahuan 

pendidikan Islam dapat direproduksi lagi sehingga sesuai dengan 

perkembangan zaman tanpa meninggalkan pemikiran-pemikiran yang 

telah ada sebelumnya.
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