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ABSTRAK 

 

 Membicarakan pendidikan Islam berarti membicarakan masalah diri manusia 

sendiri sebagai makhluk Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi khalifah-Nya di 

muka bumi dalam kerangka mengabdi kepada-Nya. Salah satu tantangan pendidikan 

Islam adalah masih terjadinya dikotomi ilmu. Artinya, terjadi pemisahan antara ilmu-

ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia (profan) yang saling menafikan satu sama lain. Cara 

pandang semacam ini jelas akan berpengaruh besar terhadap sikap seseorang dalam 

memandang ilmu. Berangkat dari itulah penulis kemudian membahas kembali tentang 

pemikiran tokoh dan intelektual muslim Indonesia yang mencoba untuk merumuskan 

pendidikan Islam sesuai dengan harapan agama, bangsa dan Negara. yaitu 

Mohammad Natsir. (1908-1993). 

Penelitian ini menggunakan metode Library Research dalam mengkaji konsep 

pemikiran Mohammad Natsir dengan bantuan buku-buku tulisan beliau sendiri 

maupun buku-buku tulisan orang lain yang menceritakan tentang pemikiran 

Pendidikan Islami menurut Mohammad Natsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pemikiran Mohammad Natsir tentang Pendidikan Islami adalah Pendidikan harus 

membawa manusia mendapat penghidupan yang layak di dunia, berakhlakul karimah, 

dan menghambakan diri kepada Allah.  

Tujuan Pendidikan Menurut Mohammad Natsir adalah untuk menciptakan 

pribadi yang baik dan hamba Allah yang senantiasa taqwa kepada Allah SWT. Ilmu 

dalam Islam, diharapkan mampu memupuk dan mempertebal keimanan, demikian 

pula sebaliknya, keimanan yang tebal hendaknya mampu mendorong semangat dalam 

mencari ilmu.  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

mengembangkan proses Pendidikan Islam dan mengevaluasi Pendidikan Islam yang 

dikembangkan oleh Mohammad Natsir. Bagi peneliti selanjutnya, temuan penelitian 

ini dapat dijadikan acuan terutama bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

dan tentu saja dengan menggunakan penelitian yang berbeda dengan penelitian ini. 
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Artinya: “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur.” (Q.S. An-Nahl 16 : 78)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasikan terhadap makna 

yang terkandung dalam Skripsi ini, maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan 

pengertian judul Skripsi “Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Mohammad Natsir 

dan Relevansinya Dengan Pendidikan di Indonesia saat ini”, 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. Pendidikan  

Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu, pada 

kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran 

sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi 

dalam masyarakat. 
1
 

2. Islam 

Islam menurut pandangan umum yang berlaku, biasanya mempunyai 

konotasi dengan diartikan sebagai “Agama Allah”.  Agama artinya Jalan. 

Agama Allah Jalan menuju Allah. Tuhan yang menguasai, mengatur, alam 

semesta ini. Tuhan yang mengembangkan alam beserta segala isinya, serta 

mengarahkan perkembangannya. Dengan demikian kalau dirangkum pengertian 

                                                             
1
 Abudinnata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 28 
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Islam adalah “menempuh jalan keselamatan”, dengan jalan menyerahkan diri 

sepenuhnya kepada Tuhan, dan melaksanakan dengan patuh dan ketaatan untuk 

mencapai kesejahteraan dan kesentausaan hidup dengan penuh keamanaan dan 

kedamaian.
2
  

Jadi Pendidikan Islam adalah “proses transinternalisasi pengetahuan dan  nilai-

nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaaan, bimbingan, 

pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan 

dan kesempurnaan hidup didunia dan di akhirat.  

3. Pemikiran 

Secara etimologi, pemikiran berasal dari kata “pikir” yang berarti proses, 

cara,atau perbuatan memikir, yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan 

suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. 

Dalam konteks ini, pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas dari proses 

kerja akal dan khalbu untk melihat fenomena dan berusaha mencari 

penyelesaiannya secara bijaksana.
3
 

4. Mohammad Natsir 

Mohammad Natsir merupakan salah seorang pembaru Islam ternama pada 

masanya. Ia diakui sebagai pembaru Islam dalam arti yang sesungguhnya. 

Ditakatakan “dalam arti yang sesungguhnya” adalah karena dalam menawarkan 

                                                             
2
 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 35 

3
A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 2  
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pembaruan Islamnya itu Natsir tidak terjebak pada pemikiran yang kerapkali 

“menyimpang” dari norma dan etik Islam dalam pikiran-pikiran mereka.  

Meskipun begitu, Natsir tetap mampu meletakkan dasar-dasar pemikian 

pembaruan dengan cara yang sangat moderat, bahkan boleh dikata cukup 

liberal.
4
 Dalam tulisannya yang berjudul Tauhid Sebagai Dasar Didikan  

Mengenal Tuhan, men-tauhidkan Tuhan, mempercayai dan menyerahkan diri 

kepada Tuhan, tak dapat tidak harus menjadi dasar bagi tiap pendidikan yang 

hendak diberikan kepada generasi yang kita latih 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul seperti yang tertera diatas adalah sebagai berikut: 

1. Penulis melihat dunia Pendidikan saat ini sering dikritik oleh Masyarakat 

yang disebabkan karena adanya sejumlah pelajar dan lulusan pendidikan 

tersebut yang menunjukkan sikap kurang terpuji. Banyak pelajar yang 

terlibat tawuran, melakukan tindakan criminal, pencurian, penodongan, 

penyimpangan seksual, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan lain 

sebagainya. Perbuatan tidak terpuji diatas benar-benar meresahkan 

masyarakat. Keadaan ini semakin tambah menurun kepercayaan 

masyarakat terhadap wibawa dunia pendidikan. Diantara penyebab dunia 

pendidikan kurang mampu menghasilkan lulusan yang diharapkan karena 

dunia pendidikan selama ini hanya membina kecerdasan intelektual 

wawasan dan ketrampilan semata, tanpa diimbangi dengan membina 

                                                             
4
Mohammad Natsir, Islam dan Akal Merdeka ( Bandung: Sega Arsy, 2015), h. 7  
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kecerdasan emosional. Dan penulis memilih Mohammad Natsir 

dikarenakan beliau adalah tokoh Pembaharu Islam di Indonesia dimana 

Mohammad Natsir menginginkan agar Pendidikan di Indonesia seimbang 

antara antara kehidupan duniawi dan juga kehidupan akherat. Beliau 

mengatakan bahwa dasar dari pendidikan adalah Tauhid. 

2. Konsep pemikiran pendidikan pada zaman dahulu bisa jadi dirasakan 

pada zaman sekarang, dimana pendidikan merupakan bagian fenomena 

sosial.  

3. Penulis ingin melihat Pemikiran Mohammad Natsir dalam dunia 

pendidikan Islam, dan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sesuai 

dengan yang penulis tekuni di Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan 

Agama Islam 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan 

kehidupan manusia. Sejak manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, maka 

sejak itu timbul gagasan untuk melakukan pengalihan, pelestarian dan pengembangan 

kebudayaan melalui pendidikan. 

Proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung lama, yaitu sepanjang sejarah 

manusia itu sendiri, dan seiring pula dengan perkembangan sosial budayanya. Secara 

umum aktivitas pendidikan sudah ada sejak manusia diciptakan. Betapa pun 
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sederhana bentuknya, manusia memang melakukan pendidikan sebab manusia bukan 

termasuk makhluk instintif.
5
 

Pendidikan merupakan bagian vital dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

(terutama Islam) dengan berbagai coraknya berorientasi memberikan bekal kepada 

manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, semestinya 

pendidikan Islam selalu diperbaharui konsep aktualisasinya dalam merespon 

perkembangan zaman yang selalu dinamis dan temporal, agar peserta didik dalam 

pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan hidup setelah mati tetapi 

kebahagiaan hidup didunia juga bisa diraih.  

Allah SWT telah memberikan potensi pada diri manusia berupa daya pikir 

(akal) dan fitrah yang melekat pada manusia sejak dia diciptakan. Juga dikaruniakan 

panca-indera sebagai salah satu unsur penting dalam proses berpikir.
6
 Allah SWT 

berfirman: 

                         

               

Artinya: “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (Q.S. An-Nahl 16 : 78)
7
 

                                                             
5
Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113- 114. 

6
M.Ismail Yusanto dkk, Menggagas Pendidikan Islam, (Bogor: AL-Azhar Press, 2014), h. 21-

22  
7
Al-Hidayah, Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka , (Banten: Kalim), h. 276 
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Manusia diciptakan Allah dalam struktur yang paling baik di antara makhluk 

Allah yang lain, struktur manusia terdiri dari jasmani dan rohani, atau unsur fisiologis 

dan unsur psikologis. Dalam struktur jasmani dan rohani itu Allah memberikan 

seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang, dalam 

psikologis disebut potensialitas, yang menurut aliran behaviorisme disebut 

kemampuan dasar yang secara otomatis dapat berkembang.
8
 

Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk mengemban tugas-tugas pengabdian 

kepada pencipta-Nya. Yaitu untuk mentaati Allah SWT dengan menjalankan segala 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dalam segala aspek kehidupan. 

Allah SWT berfirman : 

             

Artinya:  “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

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

Mengacu pada prinsip penciptaan ini maka menurut filsafat pendidikan, 

manusia adalah makhluk yang berpotensi dan memiliki peluang untuk dididik.
9
 

Manusia merupakan makhluk yang memiliki potensi dapat dididik dan mendidik 

sehingga mampu menjadi khalifah di bumi.
10

 Semenjak Adam diciptakan, semenjak 

                                                             
8
HM. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner), (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 88  
9
Hamzah, Nina Lamatenggo, Landasan Pendidikan (sebuah pemikiran Komperehensif 

Landasan Pendidikan Berbasis Karakter di Indonesia), Gorontalo: Ideas Publishing, 2013), h. 13  
10

Zakiyah Daradjat dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), h. 16  
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itu pula pendidikan telah ada, dan pada mulanya Allah-lah sebagai pendidik dan 

Adam sebagai terdidik. 

Allah mengajarkan kepada Adam mengenai nama-nama sesuatu, ini bertujuan 

untuk menjadikannya sadar akan esensi penciptaan atau dalam kata lain agar sadar 

akan sifat-sifat Allah. Sadar adanya hubungan antara pencipta dengan yang 

diciptakan
11

 

Permulaan yang terdapat dalam kalimat Iqra’ (bacalah) menunjukkan fase baru 

bagi umat manusia yakni mengikuti bimbingan akal dengan membaca, menulis dan 

berbicara. Seruan untuk menggali ilmu pengetahuan akan menegakkan seluruh 

peradaban Islam, baik dalam segi rohaniah, jasmaniah, kecerdasan akal dan 

kebendaan yang berkembang melalui amalan hati dan usaha menambah ilmu 

pengetahuan. 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan ini, 

karena sangat pentingnya, tidak ada satu hal pun terlepas dari peran pentingnya, misal 

dalam ekonomi, pendidikan berhitung dibutuhkan dalam hal menata keuangan, dalam 

hal hukum, pendidikan tentang hukum harus dipelajari, tidak bisa kita bicara hukum 

tanpa kita tahu hukum terlebih dahulu, terlebih pada aspek agama, kita harus paham 

tentang agama, oleh karena itu kita memerlukan pendidikan agama, begitu juga 

dengan aspek yang lain. 

                                                             
11

Kutipan dari buku Pendiidkan Keluarga dalam Perspektif Islam, Karya Syed Ali Ashrat, 

New Horizons In Muslim Education (CLippenham), (Antony Rowe Ltd., 1985), h. 35-36  
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Pendidikan di Indonesia dewasa ini belumlah menjadi cita-cita ideal yang 

diharapkan oleh seluruh masyarakat muslim, khususnya para pendidik dan pemerhati 

pendidikan.keberhasilan pendidikan tidak hanya ditinjau dari aspek nilai akademis 

dari suatu kegiatan ujian saja, tetapi lebih jauh hasil dari kegiatan pendidikan haruslah 

mampu mengakomodasi berbagai aspek dimensi kebutuhan masyarakat, terutama 

aspek moralitas bangsa, sehingga tiap keluaran pendidikan lembaga formal maupun 

non formal tidak hanya memilii kapabilitas pada keilmuan yang dituntutnya saja. 

Pendidikan tidak boleh menghasilkan faham kekuasaan, berbau feudal, dan harus 

memperhatikan aspirasi kemajemukan peserta didik secara memadai.
12

 Abudin nata 

pun mengatakan dalam bukunya Manajemen Pendidikan “Dunia Pendidikan kurang 

mampu menghasilkan lulusan yang diharapkan. Karena dunia pendidikan selama ini 

hanya membina kecerdasan intelektual wawasan dan ketrampilan semata tanpa 

diimbangi dengan membina kecerdasan emosional.
13

 

Sebagaimana telah menjadi cita-cita dalam pendidikan Nasional yang 

dijelaskan dalam UU Sisdiknas No.2003 tentang tujuan pendidikan yaitu “bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Berbudi pekerti luhur, berkepribadian 

mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif disiplin beretos kerja, professional, 

                                                             
12

Sidi, Indra Jati., Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan 

(Jakarta: Paramadina, 2003), h.29  
13

Abudin Nata, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Fajar Inter Pratama OF SET, 2003), h. 45  



9 
 

bertanggung jawab, dan edukatif serta sehat jasmani dan rohani.
14

 Sistem pendidikan 

Islam harus dibangun diatas konsep kesatuan antara pendidikan Qolbiyah dan 

Aqliyah, sehingga mapu meghasilkan manusia muslim yang pintar secara Intelektual 

dan terpuji secara moral.
15

 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan oleh para pendidik saat 

ini hanya sampai pada tahap materi saja. Nilai-nilai pendidikan Akhlak yang dimiliki 

oleh para tokoh-tokoh muslim belum ditanamkan secara menyeluruh karena hanya 

dianggap sebagai materi pengenalan dan pengetahuan tokoh saja serta tidak 

diintegrasikan ke dalam materi Pendidikan Islam yang lain. Hal ini berdampak 

terhadap berbagai macam fenomena yang terjadi tidak sejalan dengan nilai, etika, 

moralitas, sopan santun atau perilaku yang menunjukkan rendahnya karakter dalam 

tatanan masyarakat telah sedemikian marak. 

Penanaman Akhlak yang belum diperhatikan dan ditanamkan oleh para 

pendidik, dapat menjadikan peserta didik kurang memiliki rasa tanggung jawab akan 

keberadaan dirinya di lingkungannya dan tidak mampu mengontrol egonya sendiri. 

Lebih memprihatinkan lagi, ketika peserta didik yang sebelumnya belum tertanamkan 

Akhlak mulia secara sepenuhnya, kedepannya jika memiliki profesi seperti pejabat 

negara, pendidik, aparat kepolisian, penegak hukum, dll, dapat menunjukkan perilaku 

                                                             
14

Departemen Pendidikan Nasional, UU Sisdiknas No 2003. Jakarta, h. 3  
15

Kartanegara, Mulyadi, Gerbang Kearifan, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 6  
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yang tidak berkarakter (amoral, korupsi, tawuran). Fenomena yang terjadi dapat 

ditunjukkan seperti pada kasus :  

Perayaan kelulusan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Lampung diwarnai berbagai insiden. Dari 

tawuran, uber-uberan dengan polisi hingga kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan 

pantauan Lampungnews.com di Kota Bandarlampung, selain coret-coret baju 

seragam, sebagai bentuk histeria kelulusan, para pelajar berkonvoi menggunakan 

sepeda motor memadati jalan-jalan protokol di Kota Bandarlampung. 

Aktivitas mereka membuat para mengguna jalan terganggu dan harus 

memperlambat laju kendaraan bahkan menyebabkan kemacetan meskipun petugas 

kepolisian berjaga di sejumlah ruas jalan. Bahkan, para pelajar yang sebagian besar 

tanpa menggunakan helm, menggeber-geber motor hingga kebut-kebutan tanpa 

memperhatikan keselamatan diri dan para pengguna jalan. 

Sementara itu, di Lampung Selatan puluhan pelajar diamankan oleh polisi 

karena terlibat tawuran dan terjaring razia karena melanggar aturan dalam berlalu 

lintas di jalan raya. (Sumber: Lampungnews.com )16 

Kasus lain yang ditunjukan oleh siswa yang menyimpang dari pendidikan baru-

baru ini, seperti pada kasus:  

                                                             
16

Alian, Perayaaan Kelulusan Diwarnai Tawuran dan Kecelakaan Lalu Lintas, 02 Mei 2017, 

di unduh dalam https://lampungnews.com/2017/05/perayaan-kelulusan-diwarnai-tawuran-dan-

kecelakaan-lalu-lintas/  
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Seorang pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sukabumi, Jawa 

Barat dikabarkan meninggal dunia setelah sebelumnya diduga terlibat pertikaian 

dengan temanya. Peristiwa nahas ini menimpa SR, pelajar kelas 2 SDN Longkewang, 

Desa Hegarmanah, Kecamatan Ciacantayan. Informasi yang diterima dari Polter 

Sukabumi menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi selasa pagi. Korban diduga 

berkelahi dengan salah seorang temanya DI, dihalaman sekolah. (sumber 

KOMPAS.com).
17

 

Fenomena ini membuktikan bahwa pendidikan yang ada belum mampu dalam 

membentuk dan menanamkan Akhlak yang terpuji bagi  peserta didik. Sebab peserta 

didik merupakan generasi penerus bangsa, jika saat masih menjadi peserta didik 

belum ditanamkan Akhlak mulia kedepannya jika memiliki profesi dapat memberikan 

dampak kurang  memiliki tanggung jawab dan dapat melakukan perbuatan yang 

melanggar norma.  

Salah satu tokoh dalam Islam yang dapat dijadikan tauladan dalam pendidikan 

Islam adalah Mohammad Natsir. Mohammad Natsir adalah tokoh pembaharu 

pendidikan Islam beliau adalah salah satu pemikir pendidikan Islam di Indonesia 

yang tidak memilah-milah antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Karena 

pemikirannya tentang pendidikan Islam yang universal dan integral. Beliau 

                                                             
17 

Budiyanto, Berkelahi dengan Temanya, SIswa SD di Sukabumi Tewas, 08 Agustus 2017, di 

unduh dalam https://regional.kompas.com/read/2017/08/08/19252521/berkelahi-dengan-temannya-

siswa-sd-di-sukabumi-tewas 
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beranggapan bahwa semua ilmu penting, karena pada hakikatnya semua ilmu itu dari 

Allah.  

Dalam tulisannya yang berjudul Tauhid Sebagai Dasar Didikan  Mengenal 

Tuhan, men-tauhidkan Tuhan, mempercayai dan menyerahkan diri kepada Tuhan, tak 

dapat tidak harus menjadi dasar bagi tiap pendidikan yang hendak diberikan kepada 

generasi yang kita latih. Meninggalkan dasar ini berarti melakukan satu kelalaian 

yang amat besar, yang tidak kurang besar bahayanya dari pada berkhianat terhadap 

anak-anak yang kita didik, walaupun sudah kita sempurnakan makan dan minumnya 

dan telah kita cukupkan pakaian dan perhiasannya serta sudah kita lengkapkan pula 

ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Semua ini tak ada artinya apabila 

ketinggalan memberikan dasar Ketuhanan seperti diterangkan di atas itu.
18

 

Pentingnya Tauhid sebagai dasar pendidikan ini menurut Natsir berhubungan 

erat dengan akhlak yang mulia. Tauhid dapat terlihat manifestasinya pada kepribadian 

yang mulia seperti yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Yaitu pribadi yang 

memiliki keikhlasan, kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajiban yang diyakini kebenarannya.
19

 

Berangkat dari Latar Belakang permasalahan di atas dan mengetahui ketokohan 

Mohammad Natsir serta pemikirannya dalam dunia pendidikan Islam maka penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pendidikan Islam Menurut Pemikiran 

                                                             
18

Opcit, Mohammad Natsir, h. 10  
19

Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pambaruan Pendidikan Islam Di Indonesia, (Jakarta; Raja 

Grafindo Persada, 2005),  h. 86 
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Mohammad natsir, hal ini dimaksud untuk mencari relevansi bagi solusi terhadap 

problematika pendidikan Islam di Indonesia saat ini.  

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat  mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut:  

1. Pemahaman terhadap pendidikan Islam dinilai masih rendah. 

2. Pemahaman tentang pendidikan Islam menurut Mohammad Natsir dinilai 

masih kurang 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk menjelaskan arah penelitian ini, selain karena keterbatasan waktu, biaya 

dan kemampuan maka permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada: “Pendidikan 

Islam Menurut Pemikiran Mohammad Natsir dan Relevansinya terhadap pendidikan 

di Indonesia saat ini” 

 

F. Rumusan Masalah 

Sebelum penulis mengajukan apa yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini, akan dikemukakan pengertian masalah sebagai berikut : “Masalah 

adalah segala bentuk pertanyaan yang perlu dicarikan jawabnnya atau segala 

hambatan atau kesulitan yang perlu diatasi”.
20

 Dalam penelitian ini berdasarkan latar 

belakang masalah yang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

                                                             
20 

Muhammad Ali,  Prosedur Penelitian dan Strategi, (Bandung : Alumni, 1998), h. 24 
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1. Bagaimana Pemikiran Mohammad Natsir tentang Pendidikan Islam ?  

2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Mohammad Natsir terhadap Pendidikan 

Islam di Indonesia saat ini? 

 

G. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: 

1. Tujuan Umum 

a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir logis, 

kritis, sistematis, analitis serta objektif sesuai dengan metodologi 

dalam mengkaji adanya suatu peristiwa sehingga dapat memahami 

segala nilai yang terkandung di dalamnya. 

b. Melatih penyusunan sebuah karya sejarah dalam rangka 

mempraktikkan metodologi sejarah yang kritis. 

c. Menambah perbendaharaan karya sejarah, khususnya mengenai 

sejarah Indonesia. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk Mengetahui, memahami bagaimana Pendidikan Islam 

Menurut Pemikiran Mohammad Natsir 

b. Untuk mengetahui bagaimana Pendidikan Islam Menurut Pemikiran 

Mohammad Natsir dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di 

Indonesia saat ini 
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H. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki arti yang sangat penting karena mempunyai manfaat 

bagi berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Pembaca 

a. Dengan membaca karya ilmiah ini diharapkan pembaca mengetahui 

dan memiliki gambaran yang jelas mengenai siapa Mohammad 

Natsir dan corak pemikirannya 

b. Memberikan pengetahuan tentang Pemikiran Mohammad Natsir 

khususnya tentang pendidikan . 

c. Dengan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah referensi 

untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

a. Kegunaan secara teoritis adalah menambah wawasan dan 

perbendaharaan mengenai nilai pendidikan karakter 

b. Dapat melatih kemampuan meneliti, menganalisis tentang 

pemikiran tokoh-tokoh Indonesia lainnya. 

 

I. Metode Penelitian 

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan masalah yang telah 

dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode 

penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah data yang 

dikumpulkan. 
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Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau 

tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah 

dapat mencapai hasil yang optimal.21 Atau diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu.22 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang memfokuskan pembahasan pada literature-literatur baik berupa 

buku,jurnal, maupun terbitan lainnya
23

 

Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan untuk mencari, 

manganalisa, membuat interprestasi serta generalisasi dari fakta-fakta hasil 

pemikiran dan ide-ide yang ditulis oleh para pemikir dan ahli, yang dalam hal 

ini adalah Mohammad Natsir mengenai pemikan pendidikan Islam. 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran yang secermat mungkin 

mengenai suatu individu, gejala atau kelompok tertentu.
24

 Sedangkan menurut 

kartini kartono penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, 

                                                             
21

Anton Baker, Metode-metde Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: kanisius, 1986), h. 55  
22

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendektan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B, 

(Bandung: Alfabeta 2008), h. 3 
23

 Basri. MS, Metodelogi Penelitian Sejarah, (Jakarta : Restu Agung, 2001), h. 109 
24

Steven Adam  J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya 1999), h.33 

  



17 
 

memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek atau peristiwa yang menarik 

kesimpulan
.25 

Dalam hal ini penulis menggambarkan objek penelitian mengenai 

pendidikan islam menurut pemikiran Mohammad Natsir. Untuk memperoleh 

data tersebut maka penulis menggunakan sumber data primer dan skunder 

berupa buku, jurnal penelitian dan makalah yang berkaitan dengan pendidikan 

Islam menurut pemikiran Mohammad Natsir.  

3. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data disini adalah subyek darimana data 

diperoleh. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber primer disini adalah data yang penulis ambil dari karya 

tulis asli dari tokoh yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Yang 

diantaranya adalah sebagai berikut :: 

1) Capita Selecta (Mohammad Natsir, 1954)  

2) Islam dan Aqal Merdeka (Mohammad Natsir, 1947) 

b. Sumber Data Skunder 

1. Tokoh-tokoh pembaruan pendidikan Islam di Indonesia 

(Abudinnata,2005) 

2. Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir (Anwar 

Harjono,dkk,1996) 

                                                             
25

Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta;PT Raja Grafindo 1996), h. 7-8  
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3. Lukman Hakiem, M. Natsir di Panggung Sejarah Republic, Jakarta: 

Republika, 2008  

4. Mohammad Natsir, World Of Islam Festifal (Dalam 

Perspektif Sejarah), Jakarta: PT Inti Idayu Press,1980 

5. Natsir “Politik santun diantara dua rezim” ( Nugroho 

Dewanto,2017) 

6. Dari hatta sampai hoegeng “kisah tokoh-tokoh paling jujur 

dan pantang korupsi”  (Dadi Purnama Eksan,2014) 

7. Pemikiran Pendidikan Islam (A.Susanto,2015) 

8. Buku-buku Pendidikan Islam yang berkaitan dengan Skripsi 

4. Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian literature atau penelitian 

kepustakaan (Library Research) yaitu tekhnik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subyek penelitian, melainkan melalui beberapa buku, 

dapat berupa buku-buku, majalah-majalah, pamphlet, dan bahan dokumenter 

lainnya
.26 

Pendapat lain mengatakan bahwa study kepustakaan adalah segala 

usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan 

dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.
27

 

 

 

                                                             
26

S. Nasution, Metode Research : Penelitian Ilmiah, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h.145. 
27

http:writingcolostate.edu/guides/research/content.com/2014/11/04  
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5. Metode Analisis Data 

Sebelum sampai pada analisis data, terlebih dahulu penulis memproses 

data-data yang telah dikumpulkan, baru kemudian penulis menganalisis dan 

menginterprestasikannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola 

berfikir deduktif, maksudnya adalah penelitian yang bertitik tolak dari 

pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Jadi, peri kehidupan Mohammad Natsir ditarik kesimpulan menjadi berbagai 

nilai pendidikan Islam serta mengunakan metode deskriptif yaitu merupakan 

pemaparan gambaran mengenai hal yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. 

Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis isi 

(content anaylisis), yang dimaksud dengan analisis isi adalah penelitian suatu 

masalah atau karangan untuk mengetahui latar belakang dan persoalannya. 

Content analysis merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat 

kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi pesan pada suatu buku.
 28

  

 

J. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Yuli Elvera, KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM 

MENURUT IBN KHALDUN, Lampung: Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Raden Intan Lampung, 2017. Pendidikan merupakan bagian vital 

dari kehidupan manusia. Pendidikan (terutama Islam) dengan berbagai 

coraknya berorientasi memberikan bekal kepada manusia untuk mencapai 

                                                             
28

Noeng Muhajdir, Metodologi Penelitian  Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1989), h. 

67-68. 
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kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibn Khaldun merupakan salah satu tokoh 

pemikir Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) 

yaitu study yang memfokuskan pembahasan pada literatur-literatur baik 

berupa buku, jurnal, maupun terbitan lainnya. 

Melalui penelitian ini diproleh hasil bahwa konsep pemikiran pendidikan 

Islam menurut Ibn khaldun terdapat enam konsep yaitu hakikat manusia, 

tujuan pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, metode pendidikan 

Islam, pendidik dan peserta didik, dan lingkungan pendidikan. Menurut 

Ibn Khaldun pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan, 

dimana pendidikan merupakan “titik tolak perubahan”
29

 

 

2. Rina Meyliani, KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT K.H 

AHMAD DAHLAN, Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Raden Intan Lampung, 2015. Penulis tertarik untuk menggali informasi 

seputar pemikiran K.H Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam. K.H 

Ahmad Dahlan adalah tokoh pembaharu pendidikan Islam dari Jawa, 

merupakan tipe man of action ia lebih banyak merajuk pada bagaimana 

membangun sistem pendidikan, cita-cita pendidikan yang digagas Kyai 

Ahmad Dahlan lahirnya Manusia-manusia yang mampu tampil sebagai 

                                                             
29

 Yuli Elvera, Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Ibn Khaldun, Lampung: Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2017 
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“ulama-Intelek atau Intelek-Ulama”. Yaitu seorang muslim yang 

memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian 

kepustakaan (Libray Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

mengkaji berbagai data terkait, baik yang berasal dari sumber data utama 

(Primary Sources), maupun sumber (Secoundary) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut K.H Ahmad Dahlan 

pelaksanaan pendidikan hendaknya didasarkan pada landasan yang 

kokoh. Dalam pendidikan Islam, paling tidak ada dua sisi tugas 

penciptaan manusia, yaitu sebagai ‘Abd Allah dan Khalifah fi Al Ardh.
30

 

                                                             
30

 Rina Meyliani, Konsep Pendidikan Islam Menurut K.H Ahmad Dahlan, Lampung: Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2015 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan 

Istilah yang dapat mengarahkan pada pemahaman hakikat pendidikan, 

yaitu kata paedagogie dan Paedagogiek. Paedagogie bermakna pendidikan, 

sedangkan Paedagogiek berarti ilmu pendidikan. Oleh karena itu, pedagogic 

(pedagogics) atau ilmu mendidik adalah ilmu atau teori yang sistematis tentang 

pendidikan yang sebenarnya bagi anak atau untuk anak sampai ia mencapai 

kedewasaan
1
 

Ki Hadjar Dewantara, mengemukakan pendidikan berarti daya upaya 

untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), 

pikiran, dan tumbuh anak. Menurut Nursit Sumatmadja, pendidikan adalah 

sebagai proses pengubah perilaku individu kearah kedewasaan dan 

kematangan.
2
 

Menurut John S.brubacher, pendidikan adalah proses pengembangan 

potensi, kemampuan, dan kapasitas manusia yang  mudah dipengaruhi oleh 

kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, 

didukung dengan alat (media) yang disusun sedemikian rupa sehingga 

                                                             
1
Teguh Triwiyanto, Pengantar pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 21-22  

2
Hamzah, Nina Lamatenggo, Landasan Pendidikan (Sebuah Pemikiran Komperehensif 

Landasan Pendidikan Berbasis Karakter Di Indonesia), (Gorontalo: Ideas Publishing, 2013), h. 21  
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pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri 

dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor tahun 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara. 

Mudyahardjo (2012:3) memberikan pengertian pendidikan ke dalam tiga 

jangkauan, yaitu pengertian pendidikan maha luas, sempit dan luar terbatas. 

Definisi maha luas, yaitu pendidikan adalah hidup. Pendidikan adlaah segala 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang 

hidup. Pendidikan adalah segala situasi yang memengaruhi pertumbuhan 

individu. 

Definisi sempit, yaitu pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah 

pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap 

anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan 

yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-

tugas sosial mereka. 
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Sementara itu, definisi luar terbatas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar 

yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan, untuk mempersiapkan peserta didik 

agar dapat memainkan peranan dalam berbagai ligkungan hidup secara tepat 

dimasa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar 

terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di 

sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan 

optimalisasi kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat 

memainkan peranan hidup secara tepat.
3
 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Pengertian pendidikan Islam secara bahasa (Lughatan) ada tiga kata yang 

digunakan. Ketiga kata tersebut, yaitu (1) “at-tarbiyah”, (2) “al-ta-„lim”, dan 

“al-tadib”. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling 

cocok untuk pemaknaan pendidikan Islam. Kata at-tarbiyah berasal dari tiga 

kata, yakni pertama, kata rabba yarbu yang artinya bertambah dan tumbuh. 

Kedua berasal dari rabiya yarbi yang artinya tumbuh dan berkembang. Ketiga, 

berasal darikata raba yarubbu yang artinya, memperbaiki, membimbing, 

menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Al-ta‟lim secara bahasa 

                                                             
3
Helmawati, Pendidikan Keluarga (Teoritis dan Praktis), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 23-24  
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berasal dari kata „allama artinya mengajar. Selanjutnya al-ta‟adib berasal dari 

kata „addaba yang artinya memberi adab.
4
    

dalam memberikan definisi tentang pendidikan Islam maka penulis 

mengemukakan pendapat dari beberapa pakar pendidikan Islam sebagai berikut:  

a. Hasan Langgulung mengatakan,“Pendidikan Islam adalah proses 

penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang deselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat 

b. Omar Mohammad al-Thoumi Al-Syaibani mengatakan, “Pendidikan 

Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan 

pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengejaran sebagai 

suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi sasi 

dalam masyarakat. 

c. Al-Abrasyi mengatakan “Tarbiyah adalah mempersiapkan manusia 

supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap 

jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya halus 

perasaannnya mahir dalam pekerjaannya, mahir dalam tutur katanya baik 

lisan dan tulisannya.
5
 

 

                                                             
4
Ramayulis, Ilmu pendidikan Islam, (Jakarta: kalam Mulia, 2013), h. 35  

5
Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h.37 
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d. Ahmad D. Marimba 

Pendidikan Islam ialah bimbingan jasmani dan rohani yang berdasarkan 

hukum-hukum islam menuju terbentuknya kepribadian yang utama 

menurut ukuran-ukuran Islam.
6
 

Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, 

Pendidikan Islam adalah merupakan  pembinaan iman dan amal seseorang agar 

mampu memiliki sikap dan tingkah laku pribadi muslim yang selaras  dengan 

ajaran Islam serta mewujudkan kepada tercapainya kesejahteraan hidup, 

berdasarkan hukum-hukum dan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur‟an dan 

Hadits. 

B. Dasar Pendidikan Islam 

Dasar yaitu landasan atau fondamen tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar 

sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri. Dasar suatu bangunan yaitu fondamen yang 

menjadi landasan bangunan tersebut agar bangunan itu tegak dan kokoh berdiri. 

Demikian pula dasar pendidikan Islam yaitu fondamen yang menjadi landasan atau 

asas agar pendidikan Islam dapat tegak berdiri tidak mudah roboh karena tiupan 

angin kencang berupa idiologi yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang. 

Dengan adanya dasar ini maka pendidikan Islam akan tegak berdiri dan tidak mudah 

                                                             
6
Ahmad. D marimba, Pengantar Filasafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma‟arif, ,1992), h. 

28  
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diombang-ambingkan oleh pengaruh luar yang mau merobohkan ataupun 

mempengaruhinya. 
7
 

Secara tegas yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah firman Allah SWT dan 

sunah Rasulullah SAW. Jika pendidikan diibaratkan bangunan, maka Al-Qur‟an dan 

Hadits adalah pondasinya. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut : 

                       

                          

      
Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.” (Q.S.An-Nisa:59)

8
 

 

Subtansi pendidkan yang dibawa Al-Qur‟an tidak mengalami perubahan, yakni 

merupakan suatu proses untuk memperteguh keyakinan manusia untuk menerima 

kebenaran illahi dan pengembangan potensi manusia untuk mengembangkan 

kebenran tersebut. Sedangkan secara metodologis dalam Al-Qur‟a terdapat petunjuk 

                                                             
7
Nur Uhbiyati, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam, (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra), h. 

47 

  
8
Al-Hidayah, Opcit , h. 89 
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yang bervariasi sesuai dengan tujuan, sasaran ruang dan waktu dimana proses 

pendidikan terjadi.
9
 

Sebagaimana Ramayulis menyatakan bahwa : “adanya dasar yang kokoh 

terutama Al-Qur‟an dan Sunnah, karena keabsahan dasar ini sebagai pedoman hidup 

dan kehidupan menjadi jaminan Allah dan Rasul-Nya.”
10

 Sebagaimana firman Allah 

sebagai berikut: 

              
Artinya :  “Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 

yang bertaqwa”( Q.S. Al-Baqarah 2: 2)
11

 

 

Tuhan menamakan Al-Qur‟an dengan kitab, yang disini berarti “yang ditulis”, 

sebagai isyarat bahwa Al-Qur‟an diperintahkan untuk ditulis. Kemudian Taqwa yaitu 

memelihara dari siksa Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya. Tidak cukup diartikan takut saja. 

Selain dari dua sumber pokok diatas, yakni Al-Qur‟an dan Hadits, ada juga 

sumber tambahan yaitu Ijtihad yang berarti “Ijtihad adalah sendi Islam yang ketiga 

sesudah Al-Qur‟an dan Sunnah. Menurut harfiah Ijthad berasal darikata Ijtihad 

darikata Ijtihada yang artinya mencurahkan tenaga, memeras fikiran, berusaha 

sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mugkin. Secara definisi berarti : “ suatu 

pekerjaan yang menggunakan segala kesanggupan daya rohaniah untuk 

                                                             
9
 Samsul Munir Amin, Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami, (Jakarta : Amzah 

2007), h.15-16  
10

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam mulia 1994), h.15  
11

Al-Hidayah, Opcit, h. 3 
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mengeluarkan hukum syara‟ : menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum 

berdasar Al-Qu‟an dan Sunnah”.
12

 

Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat dkk, Ijtihad yaitu : “cara berfikir dengan 

meggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuan syariat Islam dalam hal-hal yang 

ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur‟an dan sunnah”.
13

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memperoleh gambaran bahwa yang 

menjadi dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur‟an As-Sunnah dan Ijtihad (hasil 

pemikiran para ahli pendidikan). 

 

C. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

yang melakukan suatu kegiatan. Karena itu tujuan pendidikan Islam yaitu sasaran 

yang akan dicapai seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan 

Islam.
14

 

Istilah “tujuan” atau “sasaran”, dala bahasa arab dinyatakan dengan ghayat atau 

ahdaf. Sedangkan dalam bahasa inggris, istilah “tujuan” dinyatakan dengan “goal” 

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

yaitu arah suatu perbuatan atau yang hendak dicapai melalui atau aktifitas.
15
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 Nasrudin Rozaq, Dienul Islam,  (Bandung : Al-ma‟arif,1973), h. 136  
13

Zakiyah Daradjat dkk,. Opcit , h. 21  
14

Opcit,h.52  

15
Undang-undang Republik Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : Kloang Klede 

putra timur, 2003), h. 17  
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Secara umum, tujuan pendidikan Islam terbagi kepada tujuan umum, tujuan 

sementara, tujuan akhir dan tujuan operasional. Tujuan umum adalah tujuan yang 

akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan cara pengajaran Atau 

dengan cara lain. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak 

didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum 

pendidikan formal.
16

 Tujuan akhir adalah tujuan yang dikehendak agar peserta didik 

menjadi manusia sempurna (insan kamil).
17

 Sementara tujuan operasional adalah 

tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu.
18

 

Menurut Hasan Langgulung beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan harus 

dikaitkan dengan tujuan hidup manusia atau lebih tegasnya, tujuan pendidikan adalah 

untuk menjawab persoalan-persoalan “untuk apa kita hidup”? Islam telah memberi 

jawaban yang tegas dalam hal ini seperti Firman Allah : 

              

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

mengabdi kepada-Ku (Q.S. Adz-Dzariyat 51 : 56)
19

 

 

Dari rumusan tujuan pendidikan Islam sebagaimana disebutkan diatas, dapat 

penulis pahami bahwa inti dari tujuan pendidikan Islam tersebut terfokus kepada : 

Pertama, “terbentuknya kesadaran hakikat dirinya sebagai manusia hamba Allah 

yang diwajibkan menyembah kepada Allah. Kedua, “terbentuknya kesadaran akan 

                                                             
16

Zakiah Daradjat, Opcit, h. 30  
17

Armai Arief, Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta; Ciputat Press, 2002), h.9  
18

Zakiah Daradjat, Opcit, h. 32  
19

 Al-Hidayah, Opcit, h. 524 
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fungsi dan tugasnya sebagai khalifah Allah dimuka bumi dan selanjutnya dapat ia 

wujudkan dala kehidupan sehari-hari. 

 

D. Kurikulum Pendidikan Islam 

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

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

dari dunia olahraga ada zaman romawi kuno di Yunani, yang memandang pengertian 

suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish.
20

 

Dalam bahasa Arab kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj yang berarti 

jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan 

kurikulum pendidikan (Manhaj Al-Dirasah) dalam kamus tarbiyah adalah 

seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan 

dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.
21

 

Secara terminologi, para ahli telah banyak mendifinisikan kurikulum 

diantaranya, Crow and Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rancangan 

pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk 

menyelesaikan suatu program untuk memproleh ijazah. 

Menurut M.Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang 

harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional 

                                                             
20

Hasan Langgugulung, Manusia Dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi Pendidikan, 

(Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), h.179  
21

 Ibid 
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pendidikan.
22

 Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat memandang kurikulum sebagai 

suatu program direncanakan dalam bidang pendidikan dan silaksanakan untuk 

mencapai jumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
23

 

Dengan demikian, pengertian kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai 

pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya kearah 

tujuan tertinggi pendidikan Islam, melakui akumulasi sejumlah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. Dalam hal ini pendidikan islam bukanlah suatu proses yang 

dapat dilakukan secara serampangan, tetapi hendaknya mengacu kepada 

konseptualisasi manusia paripurna (insan kamil) yang strateginya telah tersusun 

secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. 

 

E. Metode Pendidikan Islam 

Metode berasal dari dua perkataan yaitu metha yang artinya adalah ”melalui” 

dan hodos yang berarti ”jalan” atau “cara”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

metode adalah suatu jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. 

Adapun istilah metodologi berasal dari kata metoda dan logi. Logi berasal dari bahasa  

Yunani yang memiliki arti “akal” atau “ilmu”. Jadi metodologi artinya ilmu tentang 

jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.
24

 

Ada pula yang mengatakan bahwa metode adalah suatu cara untuk menemukan, 

menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu 
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H,.Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara 1991), h. 183  
23

Zakiyah Daradjat,Opcit, h. 32  
24

Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet-Kedua, h..99   
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tersebut. Ada pula yang mengatakan metode adalah suatu jalan untuk mencapai suatu 

tujuan, hal ini senada dengan penjelasan pada paragraf kedua. Jalan untuk mencapai 

tujuan itu bermakna ditempatkan pada posisinya sebagai suatu cara untuk 

menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan ilmu 

atau tersistematisasikannya suatu pemikiran. 

Dalam bahasa Arab kata metode diungkapkan dalam berbagai kata. Terkadang 

digunakan kata Atthariqah, Manhaj, dan Alwashilah. Thariqah berarti jalan, Manhaj 

berarti sistem, dan Washilah berarti perantara atau mediator. Dengan demikian kata 

yang paling dekat dengan metode adalah kata Thariqah. Karena sebagaimana 

dijelaskan pada awal pargraf secara bahasa metode adalah suatu jalan untuk mencapai 

suatu tujuan.
25

 

Dengan pendekatan kebahasaan tersebut nampak bahwa metode lebih 

menunjukkan kepada jalan, dalam arti jalan yang bersifat non fisik. Yaitu jalan dalam 

bentuk ide-ide yang mengacu pada cara menghantarkan seseorang untuk mencapai 

pada tujuan yang ditentukan. 

Secara terminologi atau istilah metode bisa membawa pada pengertian yang 

bermacam-macam, yaitu ada kognitifnya seperti tentang fakta-fakta sejarah, syarat-

syarat sah shalat, ada juga aspek afektifnya seperti penghayatan pada nilai-nilai dan 

akhlak, dan ada juga aspek psikomotorik seperti praktek shalat, haji dan sebagainya.
26
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Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) cet.ke-6, h. 89  
26

Opcit,  h. 145  
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Sedangkan pendidikan Islam dalam arti sempit, adalah bimbingan yang 

dilakukan seseorang yang kemudian disebut pendidik., terhadap orang lain yang 

kemudian disebut peserta didik. Terlepas dari apa dan siapa yang membimbing, yang 

pasti pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia dari berbagai aspek dan 

dimesnsinya, agar ia berkembang secara maksimal 

Pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari 

generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya, 

serta keterampilannya kepada generasi muda untuk memungkinkannya melakukan 

fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama, dengan sebaik-baiknya.
27

 

Penulis  menyimpulkan bahwa, metode pendidikan Islam adalah suatu jalan 

atau cara untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas dan usaha manusia 

untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadi. 

Oleh karena itu dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang mempunyai fungsi ganda yaitu: bersifat 

polipragmatis dan monopragmatis. Polipragmatis berarti metode memiliki kegunaan 

yang serba ganda, misalnya suatu metode tertentu pada satu kondisi tertentu dapat 

digunakan untuk membangun atau memperbaiki sesuatu. Sebaliknya monopragmatis 

yaitu mengandung satu macam kegunaan untuk satu macam tujuan.
28

 

Dengan demikian metode tersebut memiliki posisi penting dalam mencapai 

tujuan. Metode adalah cara yang paling cepat dan tepat dalam memperoleh tujuan 

                                                             
27

Andewi Suhartini, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik 

Indonesia, h. 4  
28

Ibid., h. 235  
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yang diinginkan. Jika metode dapat dikuasi maka akan memudahkan jalan dalam 

mencapai tujuan dalam pendidikan Islam. 

Adapun metode yang dapat digunakan untuk pendidikan Islam diantaranya: 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah, suatu cara pengajian atau penyampaian 

informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta 

didik. Prinsip dasar metode ini terdapat di dalam Al-Qur‟an. Firman Allah 

SWT , 

Artinya:  “Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur‟an dengan bahasa Arab, 

mudah-mudahan kau mengerti maksudnya. Kai riwayatkan (ceritakan) 

kepadamu sebaik-baik cerita dengan perantara Al-Qur‟an yang kami 

wahyukan ini, padahal sesungguhnya adalah engkau dahulu tidak 

mengetahui (orang yang lalai). (Q.S. Yunus : 23) 

 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab ialah suatu cara dimana seorang guru mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada murid tentang pelajaran yang telah diajarkan 

atau bacaan yang telah mereka baca. Sedangkan murid memberikan 

jawaban berdasarkan fakta.
29

 

c. Metode Diskusi 

Adalah suatu cara penyajian/ penyampaian bahan pembelajaran dimana 

pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik/membicarakan 

dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat 
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kesimpulan atau menyusun berbagai alternative pemecahan atas suatu 

masalah.
30

 

d. Metode Pemberian Tugas 

Ialah suatu cara mengajar dimana seorang guru memberikan tugas-tugas 

tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh 

guru dan murid mempertanggung jawabkan 

e. Metode Demonstrasi  

Ialah suatu cara mengajar dimana guru mempertunjukkkan tentang proses 

sesuatu, atau pelaksanaan sesuatu sedangkan murid memperhatikannya
31

 

f. Metode Kerja Kelompok 

Ialah suatu cara mengajar dimana guru membagi murid-muridnya 

ke dalam kelompok belajar tertentu dan setiap kelompok diberi tugas-

tugas tertentu dalam rangkai mencapai tujuan pembelajaran.
32

 

g. Metode kisah 

Ialah suatu cara mengajar dimana guru memberikan materi pembelajaran 

melalui kisah atau cerita 

h. Metode Amsal 

yaitu guru menyampaikan materi pembelajaran dengan membuat suatu 

perumpamaan. 
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i. Metode Targhib dan Tarhib 

yaitu cara mengajar dimana guru memberikan materi pembelajaran 

dengan mengunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap 

keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi 

keburukan.
33

 

 

Jelasnya adalah, semua metode yang telah dijelaskan tersebut, tidaklah terlepas 

dari peran Al-Quran yang memberikan gambaran kepada pendidik untuk 

menggunakan berbagai macam metode dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan 

Islam. Mungkin kita semua akan bertanya pada diri kita sendiri tentang metode 

tersebut, apakah dalam Al-Quran dijelaskan tentang metode untuk pendidikan umum?  

Dalam hal ini penulis mengatakan, bahwa pada dasarnya semua metode yang 

digunakan dalam pendidikan baik Islam atau umum tidaklah terlepas dari metode 

yang telah disampaikan dalam Al-Quran. Hanya saja dalam prakteknya berbeda. 

Karena setiap pendidik memiliki karakter yang berbeda dalam menyampaikan metode 

pendidikan, walaupun metode tersebut sama. 

 

F. Pemikiran Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pemikiran Pendidikan Islam 

Secara etimologi, pemikiran berasal dari kata “pikir” yang berarti proses, 

cara,atau perbuatan memikir, yaitu menggunakan akal budi untuk memutuskan 
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suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. 

Dalam konteks ini, pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas dari proses 

kerja akal dan khalbu untk melihat fenomena dan berusaha mencari 

penyelesaiannya secara bijaksana.
34

 

Dengan berpijak pada definisi di atas, yang dimaksud dengan Pemikiran 

Pendidikan Islam adalah serangkaian proses kerja akal dan khalbu yang 

dilakukan secara sungguh-sungguh dalam melihat  berbagai persoalan yang ada 

dalam pendidikan Islam dan berupaya untuk membangun sebuah paradigma 

pendidikan yang mampu menjadi wahana bagi pembinaan dan pengembangan 

peserta didik secara paripurna. Melalui upaya ini diharapkan agar pendidikan 

yang ditawarkan mampu berapresiasi terhadap dinamika peradaban modern 

secara adaptik dan proporsional, tanpa harus melepaskan nilai-nilai Ilahiyah 

sebagai nilai warna dan nilai kontrol. Melalui pendekatan ini dimungkinkan 

akan menjadikan pendidikan Islam sebagai sarana efektif dalam mengantarkan 

peserta didik sebagai insan intelektual dan insan moral. 

2. Tujuan dan Kegunaan  Mempelajari Pemikiran Pendidikan Islam 

Secara khusus, menurut Samsul Nizar, pemikiran pendidikan Islam 

memiliki tujuan yang sangat kompleks, antara lain : 

a. Membangun kebiasaan berpikir ilmiah, dinamis, dan kritis terhadap 

persoalan-persoalan seputar pendidikan Islam. 
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b. Memberikan dasar berpikir inklusif terhadap ajaran Islam dan 

akomodif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang 

dikembangkan oleh intelektual di luar Islam. 

c. Menumbuhkan semangat berijtihad, sebagaimana yang ditunjukkan 

oleh Rasulullah dan para kaum intelektual muslim pada abad 

pertama sampai abad pertengahan, terutama dalam merekonstruksi 

pendidikan Islam yang lebih baik. 

d. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan 

sistem pendidikan nasional. Meskipun kajian ini berupaya untuk 

menyoroti konsep al-insaniyah yang dititik beratkan pada aspek 

peserta didik dan nilai-nilai kemanusiaan yang fitri sebagaimana 

dikembangkan oleh filsaf17at Islam, akan tetapi juga diharapkan 

mapu memberikan sumbangan bagi pengembangan sistem 

pendidikan di Indonesia.
35

 

 

3. Prinsip-prinsip Pemikiran Pendidikan Islam 

a. Prinsip Ontologis 

Dalam kaitannya dengan pemikiran pendidikan Islam, memberikan 

arti bahwa segala sesuatu yang menjadi objek kajian pemikiran 
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tidak selamanya bersifat realistis, akan tetapi ada kalanya yang 

bersifat fenomena dan abstrak.  

b. Prinsip epistomologi 

Dalam kaitannya dengan pemikiran pendidikan Islam, pendekatan 

tersebut memberi makna tentang bagaimana proses internalisasi 

yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan 

sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. 

c. Prinsip Aksiologis  

Dalam kaitannya dengan pemikiran pendidikan Islam, pendekatan 

tersebut memberikan maka bahwa objek kajian dan rangkaian 

proses yang dilakukan harus memiliki nilai dan tidak merusak nilai-

nilai yang ada, baik nilai kemanusiaan (Moral), maupun nilai 

ketuhanan (agama).
36
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BAB III 

BIOGRAFI SINGKAT MOHAMMAD NATSIR 

 

A. Keluarga dan Kelahiran Mohammad Natsir 

Mohammad Natsir bin Idris Sutan Saripado (1908-1993) adalah tokoh 

intelektual, pejuang, politikus, ulama dan sekaligus salah seorang negarawan yang 

dimiliki bangsa kita. Ayahnya yang bernama Idris Sutan Saripado dan ibunya 

bernama Khadijah. Anak ketiga dari empat bersaudara itu tumbuh dari keluarga yang 

sangat sederhana. Ayahnya, Idris Sutan Saripado adalah pegawai rendahan yang 

bekerja sebagai juru tulis kontrolir di kampungnya Maninjau dan sipir penjara di 

Sulawesi Selatan. Ia memiliki tiga orang saudara kandung, masing-masing bernama 

Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Mohammad Natsir lahir di Jembatan Berukir, 

Alahan Panjang, kabupaten Solok, Sumatra Barat, pada hari Jumat, 17 Jumadil Akhir 

1326 Hijriah, bertepatan dengan 17 Juli 1908 Masehi.
1
 Di desa kelahirannya itu, 

Natsir kecil melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya. 

Pada tanggal 20 Oktober 1934, M. Natsir melangsungkan pernikahannya 

dengan Putri Nur Nahar, guru Taman Kanak-kanak Pendidikan Islam. Pernikahan 

dilaksanakan dengan sederhana saja. Dan Natsir wafat pada tanggal 6 Februari 1993, 

bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1413 H, di Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo, Jakarta, dalam usia 85 tahun. 

                                                             
1
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Grafindo Persada, 2005), h. 73  

 



42 
 

Mohammad Natsir adalah pribadi yang penuh pesona. Sepanjang hidupnya ia 

perjuangkan untuk agama Islam dan bangsa Indonesia. Kiprah Mohammad Natsir 

sebagai seorang intelektual, politikus, pendidik, pemimpin negara maupun tokoh 

dunia Islam yang terkemuka di abad ini tak pernah selesai menjadi buah pembicaraan. 

Padahal dari segi asal usul dan fisiknya, Mohammad Natsir hanyalah orang biasa. 

Sifatnya yang lemah lembut, bicara dengan penuh sopan santun dan kadang-kadang 

gemar bercanda dengan siapa saja yang menjadi teman bicaranya. Dibalik itu semua 

Mohammad Natsir adalah ibarat karang yang kokoh. Ia termasuk seorang yang teguh 

memegang prinsip, walau dalam berhubungan dengan orang-orang lain.
2
 

 

B. Riwayat Pendidikan Mohammad Natsir 

Pendidikan Mohammad Natsir dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) di Minanjau 

Sumatra Barat hingga kelas dua. Sekolah ini merupakan Swasta yang 

mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun ketika ayahnya 

dipindah tugaskan ke Bekeru, Mohammad Natsir mendapatkan tawaran dari ibunya, 

Ibrahim untuk pindah ke Padang agar dapat menjadi siswa di HIS. Karena jaraknya 

sekolah HIS Solok dengan Alahan Panjang cukup jauh, maka Mohammad Natsir 

dititipkan di rumah seorang saudagar yang bernama Haji Musa.
3
 

Di samping Mohammad Natsir belajar di HIS pagi hari, sorenya Mohammad 

Natsir belajar bahasa Arab di sekolah diniyah dan belajar mengaji pada malam 
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harinya. Sewaktu belajar di diniyah Ia sudah di percaya untuk membantu adik 

adiknya dalam belajar. Terbukti setelah dia duduk di kelas tiga sekolah diniyah, ia 

diminta membantu mengajar di kelas satu, dikarenakan kekurangan guru pada saat 

itu. Sehingga sewaktu melaksanakan tugasnya Mohammad Natsir memperoleh 

imbalan sebesar sepuluh rupiah sebulan.
4
 

Setelah lulus dari HIS, Natsir mengajukan permohonan untuk mendapat 

beasiswa dari MULO (Meer Uitgebreid Lager Orderwijs) sekolah tingkat SMP yang 

diisi oleh anak-anak yang berprestasi. Berkat kecerdasan dan keuletannya dalam 

beraktifitas membuat lamaran beasiswanya di terima. Di MULO Padang inilah 

Mohammad Natsir mulai aktif dalam organisasi. Mula-mula ia masuk Jong 

Sumatranen Bond (Sarikat Pemuda Sumatera) yang diketuai oleh Sanusi Pane. 

Kemudian ia bergabung dengan Jong Islamieten Bond (Sarikat Pemuda Islam), dan 

disitu pun, Sanusi Pane aktif sebagai ketua dan menjadi anggota Pandu Nationale 

Islamietische Pavinderij (Nayipij), sejenis pramuka sekarang. Menurut Mohammad 

Natsir, organisasi merupakan pelengkap untuk membantu dalam belajar selain yang 

didapatkannya di sekolah, dan memiliki andil yang cukup besar dalam kehidupan 

bangsa. Dari kegiatan berbagai organisasi inilai mulai tumbuh bibit sebagai 

pemimpin bangsa pada Mohammad Natsir.
5
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Pendidikan Mohammad Natsir tidak berhenti sampai di MULO (Meer 

Uitgebreid Lager Orderwijs) saja, ia bertekad untuk belajar. Setamat dari MULO, ia 

berkeinginan belajar di pulau Jawa. Dikarenakan Anak-anak tamatan MULO 

kebanyakan melirik tanah Jawa untuk melanjutkan studi. Mohammad Natsir ingin 

sekali merantau kepulau Jawa seperti anak-anak cerdas tamatan MULO lainnya yang 

sudah sampai lebih dulu ke tanah seberang. Kepada orang tuanya, Mohammad Natsir 

menceritakan keinginannya untuk bisa melanjutkan studinya ke AMS (Algemere 

Middlebare School) A II, sekarang setingkat SMA, dengan memilih jurusan Sastra 

Belanda di Bandung. Cita-citanya terkabul bisa masuk ke sekolah AMS di Bandung 

melalui jalur beasiswa.
6
  

Walaupun kota Bandung dipenuhi dengan kenikmatan dunia Mohammad Natsir 

memilih larut dalam buku-buku pelajaran di tempat kosnya yang sempit di jalan 

Cihapit, menghabiskan waktu di perpustakaan dan berdiskusi dengan teman-teman 

satu organisasinya di Jong Islamieten Bond (JIB) Bandung. Di JIB inilah kiprah 

berorganisasi Natsir terus bersinar. Ia kemudian dipilih menjadi ketua badan inti oleh 

JIB pusat. Sejak saat itulah Mohammad Natsir banyak berkenalan dengan tokoh-

tokoh seerti Haji Agus Salim (tokoh Syarikat Islam ) dan Syekh Ahmad Soorkaty, 

ulama asal Sudan yang mendirikan organisasi Al irsyad al Islamiyah
7
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Di sekolah AMS, Mohammad Natsir di samping belajar Bahasa Belanda ia 

belajar Bahasa Latin dan Kebudayaan Yunani. Muncul fanatik Islam dalam tubuh 

Mohammad Natsir ketika diajak guru gambarnya menghadiri khutbah Pendeta 

Protestan DS Christoffel yang menyerang Islam. Mohammad Natsir membuat 

sanggahan yang dimuat dalam Surat Kabar Algemeen Indisch Dagblad (AID) dengan 

judul " Qur'an en Evangeli" dan " Mohammad as Profeet".  

Dari sinilah Mohammad Natsir begitu akrab dengan dunia intektual dan 

keilmuan. Disamping mempelajari agama secara mendalam natsir juga berkecimpung 

dalam bidang politik, dakwah dan pendidikan. Di tempat ini pula Mohammad Natsir 

berjumpa dengan Ahmad Hasan (1887-1958), seorang tokoh pemikir radikal dan 

pendiri Persatuan Islam (Persis), ia keturunan Tamil India. Ahmad Hasan juga 

dikenal fakih dalam bidang agama. Mohammad Natsir mengakui bahwa Ahmad 

Hasanlah yang mempengaruhi alam pikirannya dalam bidang agama dan 

menjadikannya guru yang paling dikenang.
8
 .  

Natsir tidak memperoleh pemikiran pendidikan ke Islamannya secara formal, 

melainkan melalui hubungan langsung dengan tokoh-tokoh pemikir Islam. Seperti 

bertemu dengan Ahmad Hasan dan Agus Salim dari Syarikat Islam juga Ahmad 

Soorkaty yang mendirikan organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Serta melalui karya-

karya tokoh pembaharu di dunia Islam, Mohammad Abduh, Rasyid Ridho Haji Syekh 

Mohammad Amin Al-Husaini, Imam Asy Syahid Hasan Al-Banna, dan Imam Hasan 

Al-Hudhaibi. Minat dan kecenderungannya untuk mengkaji Islam sejak kecil,  serta 
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perhatiaannya yang besar terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan 

mendorongnya aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan politik Islam.  

Perhatian Mohammad Natsir kepada dunia sosial dan agama menyebabkan 

Mohammad Natsir menolak tiga kesempatan yang ditawarkan kepadanya, yaitu 

melanjutkan studi ke Fakultas Ekonomi di Rotterda atau Fakultas Hukum di Jakarta, 

menjadi pegawai negeri dengan gaji besar sebagai hadiah atas keberhasilannya 

menyelesaikan studi di AMS dengan nilai tinggi. Dia tidak melanjutkan studinya dan 

lebih tertarik pada perjuangan Islam. Minat tersebut direalisasikannya dengan aktif 

dalam bidang pendidikan secara luas yang dirintisnya dengan melibatkan diri secara 

langsung dalam kegiatan studi Islam yang dilaksanakan oleh Persatuan Islam di 

Bandung.
9
 

Perhatian Mohammad Natsir terhadap kondisi pendidikan pada masa itu 

mendorongnya untuk mengikuti kursus guru diploma (Lager Orderwijs) 1931-1932 

yang diadakan oleh pemerintah bagi lulusan HBS dan AMS untuk mendapatkan 

sertifikat mengajar
10

  

Setamat AMS Mohammad Natsir memantapkan dirinya sebagai pengkaji 

agama dan pejuang agama. Ia tidak memburu uang, tetapi cukup bekerja bersama 

dengan Ahmad Hasan Bandung sebagai anggota Redaksi Majalah "Pembela Islam" 

dengan honor Rp. 20 perbulan. Ia terus belajar agama dengan konsep belajar agama 
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bukan sekedar Ilmu Tauhid, Fiqh, Tafsir dan Hadist tetapi juga ilmu Filsafat Islam, 

Sejarah Kebudayaan Islam, Pendidikan Islam, Politik Islam dan lain-lainnya. 

Pada tahun 1932 bulan Maret Persis menyelenggarakan pertemuan kaum 

muslimin di Bandung dengan mengangkat persoalan pendidikan bagi generasi muda 

Islam sebagai tema sentralnya. Pertemuan itu melahirkan sebuah Lembaga yang 

membidangi pendidikan diberi nama Pendidikan Islam (Pendis), sebuah pendidikan 

Islam modern yang bernafas agama. Pendidikan Islam (Pendis) dengan program 

utamanya meningkatkan mutu pendidikan melalui pembaruan kurikulum, 

menanamkan roh Islam pada setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada para siswa, 

serta mengelola sistem pendidikan yang dapat melahirkan lulusan yang memiliki 

kepribadian yang mandiri dan terampil serta memiliki akhlaq al karimah. Mohammad 

Natsir diberi amanat untuk menjadi direktur Lembaga Pendidikan Islam (Pendis). 

Lembaga pendidikan ini membidangi  berbagai jenjang pendidikan diantaranya 

sekolah TK, HIS, Mulo dan Kweekschool. Mohammad Natsir ingin siswa yang 

dibinanya bisa mengembangkan ilmu-ilmu modern dengan dasar pemahaman agama 

yang kokoh, yang bisa menjadi bekal dimasa depan nantinya untuk terjun ke 

masyarakat.
11

 

Pendidikan Islam (Pendis) pada tahun 1938 memiliki 5 sekolah HIS yang 

berbeda tempat di Jawa Barat. Murid-murid umumnya berasal dari anak-anak sekitar, 

tetapi beberapa di antaranya berasal dari Sumatera, yang paling banyak dari Aceh, 

sebagian juga terdapat murid dari Jawa. Pada tahun 1942 sekitar 50 orang murid telah 
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menyelesaikan sekolah di MULO, dan 30-40 orang menyelesaikan di sekolah guru. 

Para lulusan ini, kebanyakan mereka kembali ke daerah asal mereka untuk membuka 

sekolah baru atau bergabung dengan sekolah sekolah yang telah ada yang diusahakan 

oleh organisasi-organisai pembaru.  

Persis mendirikan pesantren pada tahun 1936. Didirikannya pesantren ini 

adalah untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk 

menyebarkan agama. Usaha ini terutama merupakan inisiatif Ahmad Hasan dan juga 

mempunyai sifat eksperimen. Akan tetapi pesantren ini dipindahkan ke Jawa Timur, 

tepatnya daerah Bangil ketika Ahmad Dahlan pindah kesana, dengan membawa 25 

siswa dari Bandung. Karena keaktifan Mohammad Natsir di Persis, maka tahun 1957 

Mohammad Natsir diangkat sebagai wakil ketua Persis dengan ketua H. Zamzam. 

Sehingga Mohammad Natsir lebih semangat untuk menuangkan pikirannya untuk 

memberikan dorongan spiritual dan keilmuan kepada pemuda-pemuda Islam. 

Di samping mengurusi lembaga Pendidikan Islam ia rajin menulis artikel di 

majalah terkemuka, seperti Panji Islam, Al Manar, Pembela Islam dan Pedoman 

Masyarakat. Dalam tulisannya dia membela dan mempertahankan Islam dari 

serangan kaum nasionalis yang kurang mengerti Islam seperti Ir. Sukarno dan Dr. 

Sutomo. Khusus dengan Soekarno, Mohammad Natsir terlibat polemik hebat dan 

panjang antara tahun 1936-1940 an tentang bentuk dan dasar negara Indonesia yang 

akan di dirikan. Mohammad Natsir menolak ide sekularisasi dan westernisasi ala 

Turki di bawah Kemal Attaturk dan mempertahankan ide kesatuan agama dan negara. 
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Tulisan-tulisannya yang mengkritik pandangan nasionalis sekuler Sukarno ini 

kemudian dibukukan bersama tulisan lainnya dalam dua jilid buku Capita Selecta.  

Pada tahun 1938, Mohammad Natsir mulai aktif di bidang politik dengan 

melibatkan diri sebagai anggota Persatuan Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. 

Pada tahun 1940-1942 Mohammad Natsir menjabat ketua PII dan pada tahun 1942-

1945, ia merangkap jabatan sebagai kepala Biro Pendidikan kota Madya Bandung, 

serta sebagai sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta yang merupakan 

Perguruan Tinggi Islam pertama berdiri pasca kemerdekaan.
12

  

 

C. Karya-karya Mohammad Natsir 

Mohammad Natsir tercatat sebagai tokoh negarawan, agamawan, guru. Ia 

pula termasuk tokoh intelektual muslim yang profuktif. Menurut Yusuf Abdullah 

Puar, Mohammad Natsir telah menulis lebih dari 52 judul buku yang ditulis sejak 

tahun 1930. Diantara karya tulisnya itu adalah : 

1. Agama dan moral. Djakarta, Dewan Da’wah Islamijah Indonesia 

Perwakilan Djakarta Raya, 1972. 16 hal 

2. Berbahagialah Peerintis…! Djakarta, Sinar Hudaya (dll), 1971. 26 hal 

3. Bibliophilisme in den Islam. Bandung, Pustaka Raya, 1941. 32 hal 

4. Bila doa tak dijawab lagi… Djakarta, Dewan Da’wah Islamijah Indonesia 

Pusat, 1971. 20 hal 
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5. Capita selecta. Dihimpunkan oleh D.P Sati Alimin. Tjet, ke-3. Djakarta, 

Bulan Bintang, 1973, 508 hal
13

 

6. Chotbah Hari Raya. Djakarta, Kem. Agama, 195. II 13 hal. (Penjiaran 

Kem. Agama; no.20) 

7. Dapatkah dipisahkan politik dari agama? (peringatan) Dr. Mohammad 

Iqbal. Djakarta, dsb, Mutiara, (1953). 32 hal 

8.  Da’wah dan pembangunan. Jakarta, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, 

1973. 22 hal. (Serial Media Da’wah No.7) 

9. Dengan Islam ke Indonesia Merdeka 

10. Dibawah Naungan Risalah, (Jakarta:1971), buku yang berisi tentang 

bimbingan Islam dalam kehidupan manusia 

11. Ikhtaru, Al-Khas Sabilani, Addi nu aw la dinu,(Jeddah:1971), buku yang 

mengulas tentang konsistensi sikap manusia sesudah beragama 

12. Dakwah dan Pembangunan, (Bangil: 1974), buku ini memuat tentang 

relevansi dakwah Islam dan kontribusi ajaran Islam terhadap 

pembangunan nasional 

13. Dari masa ke masa (Jakarta: 1975), buku yang memuat perjalanan hidup 

seseorang dala kaitannya dengan kesadaran memanfaatkan waktu yang 

ada. 

                                                             
13

Mohammad Natsir, World Of Islam Festifal (Dalam Perspektif Sejarah) (Jakarta: PT Inti 

Idayu Press,1980), cet-II H.53  



51 
 

14. Buku pendidikan moral pancasila dan mutiara yang hilang, buku yang 
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Bawah Hukum, (Jakarta: Media Dakwah, 1407/1987), Cet. I. 

23. Pendidikan, Pengorbanan Kepemimpinan, Primordialisme, dan Nostalgia, 
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D. Karir Mohammad Natsir 

Berikut beberapa karir yang telah dicapai oleh Mohammad Natsir: 

1. Ketua Jong Islamieten bond bandung, 1928-1932 
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2. Direktur Pendidikan Islam Bandung, 1932-1942 

3. Anggota Dewan Kabupaten Bandung, 1940-1942
16

 

4. Anggota Persatuan Islam Indonesia (PII) cabang Bandung, (1940-1942) 

5. Kepala Biro Pendidikan Kota Madya Bandung, (1942-1945) 

6. Sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta, (1942-1945) 

7. Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), (1945-1946) 

8. Menteri Penerangan Republik Indonesia pada kabinet Syahrir ke-1 dan 

ke-2 serta kabinet Hatta ke-1  

9. Ketua partai Masyumi (1949-1958) 

10. Perdana Menteri Republik Indonesia (1950-1951) 

11. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (1955) 

12. Anggota Konstituante Republik Indonesia (1956-1957)
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13. Ketua Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah, Jakarta 1967 

14. Anggota Muslim World League 1968 

15. Anggota Majlis A’la Al-Alamy lil Masjid (Dewan Masjid Sedunia) 

bermarkas di Mekkah, 1976
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E. Penghargaan-penghargaan Mohammad Natsir 

Berikut penghargaan-penghargan yang diraih oleh Mohammad Natsir selama 

hidupnya : 

1. Januari 1957 : Sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap 

pengabdianya yang demikian besar terhadap dunia Islam, Mohammad 

Natsir menerima penghargaan Internasional berupa bintang Nichan 

Istikhar (Grand Gordon) dari Presiden Tunisia Lamine Bey atas jasa-

jasanya dalam membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. 

2. Tahun 1967, Mohammad Natsir memperoleh gelar Doktor Honoris Causa 

dari Universitas Islam Libanon di bidang Sastra. 

3. Maret 1977 : Mohammad Natsir mendapata gelar Prince D’Islam 

(Pengeran Islam) dari Komunitas Muslim Dunia, atas kontribusinya 

dalam memerangi kelaparan dan ketidak pedulian yang terjadi di dunia 

tanpa membeda-bedakan kelas dan komunitas. 

4. Pada tahun 1980, Mohammad Natsir memperoleh penghargaan 

internasional Jaizatul Malik Faisal al Alamiyah dari Lembaga hadiah 

Internasional Malik Faisal di Saudi Arabia.35 atas jasa-jasanya di bidang 

pengkhidmatan kepada Islam untuk tahun 1400 Hijriah. Penghargaan 

serupa pernah diberikan kepada ulama besar India, Syekh Abul Hasan Ali 

an-Nadwi dan juga kepada ulama dan pemikir terkenal Abul A’la al-

Maududi. Karena itulah, hingga akhir hayatnya, tahun 1993, Natsir masih 
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menjabat sebagai Wakil Presiden Muktamar Alam Islami dan anggota 

Majlis Ta’sisi Rabithah Alam Islami. 

5. Tahun 1991, Mohammad Natsir menerima gelar Doktor Honoris Causa 

dari Universitas Saint Teknologi Kebangsaan Malaysia, di bidang 

pemikiran Islam.
19

 

6. 26 Mei 2005, walaupun beliau seudah meninggal beliau mendapatkan 

penghargaan dari Dewan Masjid Award sebagai Tokoh Manajemen 

Masjid Indonesia. 

7. 23 Desesmber 2005, Mohammad Natsir menerima penghargaan dari 

Presiden Republik Demokratik Nasional Al Jazair PYM Abdu Azis 

Bouliqah, atas jasanya membantu perjuangan pembebasan Al Jazair. 

8. Mei 2007, Muhammad Natsir menerima bintang keteladanan anak mulia 

tahun 2007 dari Komite Pusat Gerakan Masyarakat Peduli Akhlaq Mulia. 

9. September 2007, Mohammad Natsir menerima penghargaan atau 

apresiasi setulus-tulusnya atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan 

da’wah Islam di Indonesia dan turut serta mendukung pendirian dan 

pembangunan Masjid Salman ITB. 

10. Pada tanggal 13 Desember 2008 kemarin, Presiden Republik Indonesia 

Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar pahlawan bagi 

Mohammad Natsir yang diselenggarakan di gedung Serba Guna PT 

Semen Padang. Maka dengan pengakuan Pahlawan Nasional ini, ummat 
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dan bangsa Indonesia telah dapat menebus rasa hutang budi atas 

perjuangan beliau. 

F. Kepribadian Mohammad Natsir 

1. Menghormati Tamu 

Natsir tidak pernah menolak tamu. Dari duta besar, menteri, hingga guru 

mengaji tingkat kampung, semua tidak ada yang ditolak. Sikap yang sama ia 

lakukan ketika ia bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik 

Indonesia (PRRI) di Sumatera. Ia lebih banyak berada di hutan tapi ia tetap 

menunjukkan teladannya. Setiap tamu yang datang selalu diajaknya makan 

bersama. Ia juga meminta tamunya duduk disapingnya dan makan bersama 

seperti dua kawan lama.
20

 

Hal ini terus berlanjut ketika Natsir menjadi Ketua Yayasan Dewan 

Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Kebiasaannya menerima tam uterus 

berlanjut. Padahal tamu-tamu yang meminta buah pikiran Natsir semakin 

banyak. Mohammad Roem pernah marah kepada sekretaris itu yang tidak bisa 

menghalangi para tamu menemui Natsir. Tapi si sekretaris berkilah, justru 

Natsir yang memaksa menemui tamu 

2. Menolak Dihadiahi Mobil 

Dari balik lemari yang menjadi sekat ruang tamu, Sitti Muchliesah 

bersama empat adik dan sepupunya mencuri dengar pembicaraan ayahnya, 
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Dadi Purnama Eksan, Dari Hatta Sampai Hoegeng (Kisah Tokoh-Tokoh Paling Jujur dan 

Pantang Korupsi), (Yogyakarta : OCTOPUS Publishing House, 2014), h.110 
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Natsir, dengan seorang tamu dari Medan. Hati remaja-remaja itu berbunga 

ketika mendengar si tamu hendak menyumbangkan mobil buat ayah mereka. 

Lies, panggilan Sitti, menyangka mobil Chevrolet Impala yang sudah terparkir 

didepan rumahnya di Jalan Jawa 28 (kini Jalan H.O.S. Cokroaminoto) Jakarta 

Pusat itu akan menjadi milik keluarganya. Sedan besar buatan Amerika ini 

tergolong mewah pada 1956. 

Harapan anak-anak naik mobil Impala buyar saat Natsir menolak tawaran 

dengan amat halus agar tidak menyinggung perasaan tamunya. “Mobil ini 

bukan hak kita. Lagi pula yang ada masih cukup,” Lies menirukan ucapan 

ayahnya ketika mereka bertanya.  

3. Sang Putri Bersepeda 

Lies, putri sulung Natsir, ketika duduk dikelas dua SMP selalu naik 

sepeda ke sekolah. Ia tak mengeluh karena ia menyadari kondisi keluarganya 

yang hidup seadanya. Apalagi jarak rumah dan sekolahnya termasuk dekat. 

Sementara itu adik-adik Lies diantar dan dijemput dengan mobil DeSoto 

yang dibeli dari uang keluarga mereka sendiri
21

 

4. Busana yang Kusam 

Selama menjadi menteri, Natsir jarang bertemu dengan keluarga karena 

lebih banyak berdinas di Yogyakarta. Disana pula untuk yang pertama kalinya 

ia berjumpa dengan guru besar dari Cornell University, AS, yaitu George Mc 

Turnan Kahin. “Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan ia seorang menteri 
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dalam pemerintahannya,” kata Kahin. Ia melihat sendiri Natsir mengenakan jas 

bertambal. Kemejanya hanya dua setel dan sudah butut. 

 

5. Tak Punya Uang 

Pada suatu hari Ketua Muhammadiyah Kalimantan Selatan Khusni Muis 

datang ke Jakarta untuk urusan partai. Saat itu Muhammadiyah merupakan 

anggota istimewa Masyumi. Ketika hendak pulang ke Banjarmasin, ia mampir 

ke rumah Natsir. Tujuannya meminjam uang untuk ongkos pulang. Tapi Natsir 

menjawab tidak punya uang karena belum gajian. Natsir lalu meminjam uang 

dari kas majalah Hikmah yang ia pimpin. 

6. Menolak Sisa Dana Takis 

Tatkala Natsir mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada 

Maret 1951, sekretarisnya, Maria Ulfa, menyodorkan catatan sisa dana taktis, 

saldonya lumayan banyak. Maria mengatakan dana itu menjadi Perdana 

Menteri. Tapi. Natsir menggeleng. Dana itu akhirnya dilimpahkan ke koperasi 

karyawan tanpa sepeserpun mampir ke kantung pemiliknya.
22
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BAB IV 

PENDIDIKAN ISLAM MENURUT MOHAMMAD NATSIR  

A. Konsep Pendidikan 

Salah satu konsep pendidikan yang terkenal dari Natsir adalah konsep 

pendidikan yang integral, harmonis, dan universal. Konsep ini merupakan hasil dari 

ijtihad dan renungan yang digali Natsir langsung dari Al-qur‟an dan Hadis. Konsep 

pendidikan tersebut juga merupakan reaksi serta refleksi Natsir terhadap kenyataan 

sosio historis yang ditemukan dalam masyarakat. Konsep tersebut menurut Natsir 

ternyata tidak atau belum ditemukan dalam masyarakat Islam dimanapun. Natsir 

menilai bahwa pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam tidak sesuai 

dengan konsep pendidikan ideal yang dicita-citakan Natsir. Konsep pendidikan yang 

ada adalah konsep pendidikan yang bersifaat parokhial, diferensial, dikotomis, dan 

disharmonis. Bukan konsep yang universal, integral, dan harmonis. Kondisi tersebut 

menurutnya diakibatkan dunia Islam sekian lama berada dalam alam kegelapan 

didominasi oleh pemikiran tasawuf dan berada dalam penjajahan Barat selama 

berabad-abad.
1
 

 Konsepsi pendidikan yang diungkapkan Natsir tidak dapat dilepaskan dari 

misinya untuk menyebarkan agama Islam, sebagai agama yang universal. Islam 

bukan sekadar ajaran tentang tata hubungan antara manusia dengan tuhan, melainkan 

suatu pandangan hidup dan sekaligus pegangan hidup. Bersifat universal ini dapat 
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dipahami bahwa Islam tidak mengenal batas-batas negeri, negara, dan benua. Dengan 

demikian, kebenaran tidak mengenal Barat dan Timur. Dengan demikian, tidak perlu 

ada pertentangan dalam ilmu, apakah datangnya dari Barat ataupun dari Timur. Itulah 

sebabnya Rasulullah tidak membatasi wilayah-wilayah tertentu bagi umatnya untuk 

mendapatkan ilmu.  

Menurut Mohammad Natsir, pendidikan Timur dan Barat tidak 

dipertentangkan. Sebagai sesuatu yang diciptakan oleh manusia sendiri dan bersifat 

baru. Kedua sistem pendidikan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena 

itu, pendidikan yang islami adalah pendidikan yang mengambil yang baik dari 

manapun datangnya dan menyingkirkan yang buruk dari manapun datangnya. 

Pendapat ini memperkuat prinsip Natsir yang menyatakan bahwa pendidikan Islam 

bersifat universal dan sekaligus integral dan harmonis. Menurut Natsir, kemajuan 

yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam tidaklah diukur dengan penguasaan 

duniawi saja, akan tetapi sampai dimana kehidupan duniawi memberikan aset 

kehidupan diakhirat kelak.
2
 

Menurut Natsir, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, hanya dua instrumen 

yang dapat digunakan, yakni inderawi dan akal. Melalui inderawi, akan dapat 

diketahui ilmu yang bersifat konkrit, sedangkan melalui akal, akan dapat diketahui 

ilmu yang bersifat metafisik melalui proses olah pikir memahami ayat-ayat Tuhan, 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut Natsir, untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan secara sistematis dan komprehensif diperlukan corak lembaga 
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pendidikan yang lebih variatif, bisa berbentuk lembaga pendidikan keagamaan dan 

dapat pula berbentuk lembaga pendidikan umum. Bertolak dari landasan diatas, maka 

dalam tataran implementatif terlihat Natsir mengutip pendapat Muhammad Abduh, 

tentang perlunya proses transformasi ilmu pengetahuan terhadap peserta didik yang 

harus disesuaikan dengan tingkatan perkembangan kecerdasannya. 

 

B. Dasar Pendidikan Islam Menurut Mohammad Natsir 

Seorang pendidikan Islam tidak usah memperdalam dan memperbesar 

antagonisme (pertentangan) antara Barat dan Timur, Islam hanya mengenal 

antagonisme antara haq dan bathil. Semua yang haq akan kita terima, biarpun 

datangnya dari Barat, dan semua yang bathil akan kita singkirkan walaupun 

datangnya dari Timur.
3
 

Dalam tulisannya yang berjudul Tauhid Sebagai Dasar Didikan  Mengenal 

Tuhan, men-tauhidkan Tuhan, mempercayai dan menyerahkan diri kepada Tuhan, tak 

dapat tidak harus menjadi dasar bagi tiap pendidikan yang hendak diberikan kepada 

generasi yang kita latih. Meninggalkan dasar ini berarti melakukan satu kelalaian 

yang amat besar, yang tidak kurang besar bahayanya dari pada berkhianat terhadap 

anak-anak yang kita didik, walaupun sudah kita sempurnakan makan dan minumnya 

dan telah kita cukupkan pakaian dan perhiasannya serta sudah kita lengkapkan pula 
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 Anwar Harjono dkk., Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, Cet-1 1996), h. 1 37 
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ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Semua ini tak ada artinya apabila 

ketinggalan memberikan dasar Ketuhanan seperti diterangkan di atas itu.
4
 

Pentingnya Tauhid sebagai dasar pendidikan ini menurut Natsir berhubungan 

earat dengan akhlak yang mulia. Tauhid dapat terlihat manifestasinya pada 

kepribadian yang mulia seperti yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Yaitu 

pribadi yang memiliki keikhlasan, kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan kewajiban yang diyakini kebenarannya.
5
 

 

C. Peran dan Fungsi Pendidikan Islam Menurut Mohammad Natsir 

1. Pendidikan harus berperan sebagai sarana untuk memimpin dan 

membimbing agar manusia yang dikenalan sasaran pendidikan tersebut 

dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

secara sempurna 

2. Pendidikan harus diarahkan untuk menjadikan anak didik memiliki sifat-

sifat kemanusiaan dengan mencapai akhlak al-karimahyang sempurna 

3. Pendidikan harus berperan sebagai sarana untuk menghasilkan manusia 

yang jujur dan benar (bukan pribadi yang hipokrit 

4. Pendidikan berperan membawa manusia agar dapat mencapai tujuan 

hidupnya, yaitu menjadi hamba Allah SWT.  
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Mohammad Natsir, Islam dan Akal Merdeka (Bandung : Sega Arsy, cet-1 2015), h. 10  
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5. Pendidikan harus dapat menjadikan manusia yang dalam segala hal 

perilaku interaksi vertical maupun horizontalnya selalu menjadi rahmat 

bagi seluruh alam 

6. Pendidikan harus benar-benar mendorong sifat-sifat kesempurnaannya 

dan bukan sebaliknya, yaitu menghilangkan dan menyesatkan sifat-sifat 

kemanusiaan. 

7. Pendidikan dapat berfungsi membebaskan, yaitu ikhtiar sadar dan 

berkesinambungan untuk memanusiakan manusia guna mencapai 

aktualisasi diri. Dengan demikian pendidikan dapat membebaskan 

manusia dari ketergantungannya pada orang lain.
6
 

 

D. Tujuan Pendidikan Islam Menurut Mohammad Natsir 

Menurut Natsir, tujuan pendidikan Islam pada hakekatnya ialah untuk  

membentuk  insan  yang beriman,  bertakwa,  berakhlak  mulia, maju  dan  mandiri  

sehingga  memiliki  ketahanan  ruhani  yang  tinggi serta mampu beradaptasi dengan 

dinamika perkembangan masyarakat..  

Selanjutnya, Natsir mengatakan bahwa apabila manusia telah menghambakan 

diri sepenuhnya kepada Allah, berarti ia telah berada dalam dimensi kehidupan yang 

menyejahterakan di dunia dan membahagiakan di akhirat. Menurut Natsir, dalam 

menetapkan tujuan pendidikan Islam hendaknya mempertimbangkan posisi manusia 

sebagai ciptaan Allah yang terbaik dan sebagai khalifah di bumi. 
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Dengan mengacu kepada surat Adz-Dzariyat ayat 56: 

                

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. 

 

Natsir sampai pada rumusan tujuan pendidikan yang hakikatnya sama dengan 

tujuan hidup manusia, yaitu mengambakan diri kepada Allah. Tujuan pendidikan 

yang demikian itu menurutnya wajib diberikan kepada anak murid yang sedang 

menghadapi kehidupan. 

 

E. Kurikulum Pendidikan Islam Menurut Mohammad Natsir 

Natsir berpandangan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut 

semestinya kurikulum pendidikan disusun dan dikembangkan secara  integral  dengan  

mempertimbangkan  kebutuhan  umum  dan kebutuhan  khusus  sesuai  dengan  

potensi  yang  dimiliki  oleh  peserta didik,  sehingga  akan  tertanam sikap  

kemandirian  bagi  setiap  peserta didik  dalam  menyikapi  realitas  kehidupannya.  

Beliau  sangat  tegas menolak dikotomi ilmu yang memisahkan antara ilmu agama 

dan ilmu umum.  Oleh  karena  itu  beliau  menampik  pemisahan  ilmu  agama  dan 

ilmu  umum.  Dikotomi  ilmu agama  dan  ilmu  umum  adalah  teori  yang lahir dari 

paham sekularisme.  

Dalam  penyusunan  kurikulum  pendidikan  yang  integral  harus memasukkan  

tauhid  sebagai  dasar  pendidikan.  Melalui  dasar  tauhid  tersebut,  maka  akan  

tercipta  integrasi pendidikan  agama  dan  umum.  Natsir  selalu  menekankan  bahwa 
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sesungguhnya  tidak  ada  dikotomi  antara  pendidikan  agama  dengan pendidikan  

umum.  Melainkan  keduanya  memiliki  keterpaduan  dan keseimbangan. 

Dalam salah satu tulisannya, Natsir membagi keseimbangan antara pendidikan 

Islam yang meliputi tiga hal: 

1. Keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. 

2. Keseimbangan antara badan dan roh. 

3. Keseimbangan antara individu dan masyarakat.
7
 

Konsep  pendidikan  yang  integral,  harmonis,  dan  universal tersebut  oleh  

Nastir  dihubungkan  dengan  misi  ajaran  Islam  sebagai agama yang bersifat  

universal. Menurutnya, Islam  bukan  sekedar agama  dalam  pengertian  yang  sempit  

yang  mengatur  hubungan manusia  dengan Tuhan  saja,  melainkan  mengatur  

hubungan  manusia dengan manusia. Natsir tidak mempertentangkan antara barat dan 

timur, tetapi ia mempertegas  antara  yang haq dan  yang baṭil. Penolakannya  

terhadap sekularisme telah jelas, ia menyebutnya dengan istilah “netral agama”, dan 

ini adalah baṭil karena mengenyampingkan nilai agama. 

 

F. Konsep Guru Menurut Mohammad Natsir 

Menurut DR.G.J.Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Natsir, suatu bangsa 

tidak akan maju, sebelum adanya guru yang mau berkorban  untuk  kemajuan  bangsa  

tersebut.  Pernyataan  ini  dikutip  oleh Natsir, karena pada saaat itu minat kalangan 

akademik untuk menjadi guru sudah  mulai  menurun.  Berkaitan  dengan  masalah  

                                                             
7
Ibid , h.87  
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ini,  Natsir  menulis artikel  dengan  kalimat  pembuka:  “Sekarang  saya  

mempropagandakan pendidikan,  tetapi  nanti  saya  tidak  dapat  mendidik  anak-

anak  saya”. Pernyataan  kalimat  tersebut  merupakan  salah  satu  alasan  yang 

dikemukakan  lulusan  HIK  yang  pernah  menjadi  pemuka  dari  organisasi guru-

guru  Indonesia.  Dari  ungkapan  itu  Natsir  memahami  mengapa  guru tamatan  

HIK  menukar  pekerjaannya  (alih  profesi)  dari  yang  semula sebagai  guru  

menjadi  pegawai  pos. hal  yang  demikian  terjadi,  antara  lain karena  kesejahteraan  

pekerjaan  sebagai  guru,  khususnya  guru  yang mengajar  di  sekolah  partikelir  

sangat  kecil  atau  kurang  memadai.  Karena itu,  bagi  seorang  guru  akan  sulit  

membiayai  pendidikan  anak  dan  biaya hidup keluarganya apabila gajinya kecil.
8
 

Lebih lanjut Natsir mencoba menganalisis tentang sebab-sebab mengapa 

kalangan kademisi tidak mau menjadi guru. Dalam kaitannya ini Natsir menemukan 

dua alasan sebagai berikut: 

1. Mereka itu mungkin tidak pernah memiliki cita-cita menjadi guru, akan 

tetapi karna dipaksa ia masuk juga sekolah guru, hingga mendapatkan 

diploma. Dan setelah mereka menjadi guru baru menyadari bahwa 

pekerjaan tersebut tidak sepadan dengan keinginan hati kecil yang 

sebenarnya, sehingga pada setiap masuk kelas untuk mengajar, ia seperti 

berada dalam kamar tahanan yang membelenggu kreativitas dan cita-

citanya, sehingga ia meminta untuk berhenti 

                                                             
8
Ibid , h.89  
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2. Mereka pada mulanya memang bercita-cita menjadi guru, akan tetapi 

setelah ia memperoleh pendapatan yang tidak sebanding dengan 

kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anaknya kelak, 

maka ia memutuskan untuk alih profesi. Semnetara itu di bidang lain 

terlihat tampak terbuka kesempatan pekerjaan yang hasilnya jauh lebih 

besar, lalu ia meminta berhenti dan pindah pekerjaan.
9
 

Menanggapi kenyataan tersebut di atas, Natsir mengucapkan “selamat” 

terhadap mereka yang alif profesi. Yakni selamat untuk tidak mau berkorban. Biarkan 

tugas guru bagi mereka yang mau berkorban 

F.   Analysis Pemikiran Mohammad Natsir 

1.  Konsep Pendidikan 

Salah satu konsep pendidikan yang terkenal dari Natsir adalah konsep 

pendidikan yang integral Harmonis dan Integral  

a. Integral adalah sistem pendidikan yang memadukan intelektual, 

moral dan spritual. Bisa juga pendidikan integral adalah sebuah 

pendidikan yang mencakup diri manusia antara jasmani dan rohani. 

Memiliki ilmu adalah syarat untuk menjadi hamba Allah dalam menjalan 

fungsinya sebagai khalifah yang mengurus dunia. Pengetahuan dan 

teknologi merupakan alat, bukan tujuan. Baik yang berkaitan dengan 

perintah Allah secara langsung maupun hubungannya dengan 

interaksionalnya dengan makhluk Tuhan yang lainnya 

                                                             
9
M. Natsir, Capita Selecta, (Jakarta:Bulan Bintang, 1985) h.82  
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Pendidikan integral dapat dicontohkan dalam sistem madrasah 

dimana madrasah merupakan sistem yang selain mendidik para siswa/i 

untuk menjadi orang yang kuat Islamnya, juga mendidk agar mereka 

meliki pengetahuan keduniawiaan sebagai bekal untuk memperolah 

profesi dalam sistem kehidupan modern tentu hal ini sangat bermanfaat 

dan masih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini. 

b. Harmonis 

Pendidikan yang harmonis adalah menyelaraskan seluruh potensi 

anak didik. Sebagaimana dikatakan Natsir bahwa pendidikan adalah 

pimpinan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan 

lengkapnya sifat-sifat kemanusiaan yang sesungguhnya. pendidikan 

bukanlah sekedar transfer ilmu melainkan sebuah upaya menuju 

kematangan otak atau persediaan rohani yang cukup untuk berpikir 

menurut garis ilmu pengetahuan.  

Natsir menjelaskan bahwa Islam menyuruh agar manusia 

mengunakan akal untuk menyelidiki alam dan melarang taklid buta.  

Pandangan Natsir diatas sejalan dengan proses pendidikan karakter 

yang didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi 

individu manusia (kognitif, afektif, psikomotor) 

c. Universal 

Dalam satu tulisannya, Natsir mengatakan bahwa : “kemunduran 

dan kemajuan itu tidak bergantung kepada ketimuran dan kebaratan, tidak 
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bergantung kepada putih, kuning atau hitamnya warna kulit, tetapi 

bergantung kepada ada atau tidaknya sifat-sifat dan bibit kesanggupan 

dalam salah satu umat yang menjadikan mereka layak atau tidak 

menduduki tempat yang mulia diatas dunia ini”. 

Dari Pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang 

pendidik Islam tidak usah meperdalam-dalam dan meperbesar-besarkan 

antaginisme (pertentangan) antara barat dengan timur itu. Islam hanya 

mengenal antagonisme antara hak dan batil. Semua yang hak akan ia 

terima, biarpun datangnya dari barat, semua yang batil akan ia singirkan 

walaupun datangnya dari timur. 

2. Dasar Pendidikan Islam 

Sebagaimana Ramayulis menyatakan bahwa : “adanya dasar yang kokoh 

terutama Al-Qur‟an dan Sunnah, karena keabsahan dasar ini sebagai pedoman 

hidup dan kehidupan menjadi jaminan Allah dan Rasul-Nya.”
10

  

Dasar pendidikan diatas semakna dengan Dasar pendidikan Mohammad 

Natsir dalam tulisannya yang berjudul “ Tauhid sebagai Dasar didikan”. 

Dengan jelas sekali menggariskan ideologi pendidikan umat Islam yang harus 

tertitik tolak dari dan berorientasi kepada kata Tauhid, yang bersimpul dalam 

dua kalimah syahadat. Pentingnya Tauhid sebagai dasar pendidikan ini menurut 

Natsir berhubungan erat dengan akhlak yang mulia. Tauhid dapat terlihat 

manifestasinya pada kepribadian yang mulia seperti yang dirumuskan dalam 

                                                             
10

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam mulia 1994), h.15  
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tujuan pendidikan. Yaitu pribadi yang memiliki keikhlasan, kejujuran, 

keberanian, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban yang diyakini 

kebenarannya.
11

 

Dari uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa poin 

terpenting dari pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Tauhid 

dan menjadikan Manusia memperhambakan dirinya kepada Allah agar dapat 

menjadi manusia yang mulia di dunia maupun di akherat. 

3. Tujuan Pendidikan Islam  

Tujuan pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dari 

komponen-komponen pendidikan. Dengan menetapkan tujuan yang dicapai, 

berarti sekaligus memberi arah terhadap langkah-langkah strategi untuk 

mencapainya. Penetapan tujuan pendidikan di samping jelasnya arah yang akan 

dituju, juga memberi isyarat tentang cara dan metode untuk sampai ke arah 

yang ditargetkan 

Menurut Hasan Langgulung beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 

harus dikaitkan dengan tujuan hidup manusia atau lebih tegasnya, tujuan 

pendidikan adalah untuk menjawab persoalan-persoalan “untuk apa kita 

hidup”? Islam telah memberi jawaban yang tegas dalam hal ini seperti Firman 

Allah : 

              

                                                             
11

 Opcit, Abuddin Nata, , h. 86 
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Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku (Q.S. Adz-Dzariyat 51 : 56)
12

 

 

Semakna pula dengan Tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai oleh 

Mohammad Natsir adalah membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, 

berakhlak mulia, maju dan mandiri sehingga memiliki ketahanan rohaniah yang 

tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat.
13

 

Dari uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi tujuan 

pendidikan adalah memperhambakan diri kepada Allah SWT semata yang bisa 

mendatangkan kebahagiaan bagi penyembahnya. Hal ini juga yang disimpulkan 

oleh Abuddin Nata, tentang tujuan pendidikan Islam menurut Mohammad 

Natsir, bahwa pendidikan Islam ingin menjadikan manusia yang 

memperhambakan segenap rohani dan jasmaninya kepada Allah SWT. Hal ini 

sesuai dengan konsep Islam terhadap manusia itu sendiri bahwa mereka 

diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri hanya kepada Allah semata. 

Oleh karenanya segala usaha dan upaya manusia harus mengarah ke sana, di 

antaranya adalah pendidikan 

4. Kurikulum Pendidikan Islam 

menurut Zakiyah Daradjat memandang kurikulum sebagai suatu program 

direncanakan dalam bidang pendidikan dan silaksanakan untuk mencapai 

                                                             
12

 Al-Hidayah, Opcit, h. 524 
13

Pemikiran Pendidikan Islam Muhamad Natsir, http://digilib.umm.ac.id/gdl.php? 

mod=browse&op=read&id= jiptumpp – gdl – sl – 2008 – dwimardiya – 12336 & PHPSESSID = 42d 6 

e e65b827a38f44956092d28ba985 
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jumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
14

 

Menurut pandangan Mohammad Natsir semestinya kurikulum pendidikan 

dapat disusun dan dikembangkan secara integral dengan mempertimbangkan 

kebutuhan umum dan kebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki 

oleh peserta didik, sehingga akan tertanam sikap kemandirian bagi setiap 

peserta didik dalam menyikapi realitas kehidupannya 

Dinamika perkembangan kurikulum tidak pernah berhenti,dan pada 

umumnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Negeri ini. Ia sebagai perangkat yang membantu praktisi 

pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang nantinya 

diharapkan mampu sebagai agen perubahan kehidupan masyarakat yang 

lebih baik  

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik 

untuk membimbing peserta didiknya kearah tujuan tertinggi pendidikan Islam, 

melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Oleh sebab 

itu hendaknya kurikulum memperhatikan hal-hal berikut ini:  

a. Mata pelajaran agama dan akhlak dalam kurikulum pendidikan 

Islam harus diambil dari Al-Qur‟an dan Sunnah. 

b. Harus memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi 

siswa, yaitu aspek jasmani, akal dan rohani. 

c. Memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia 
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Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h.37 



75 
 

dan akhirat, jasmani dan ruhani.
15

 

d. Konsep Guru  

Menurut DR.G.J.Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Natsir, suatu 

bangsa tidak akan maju, sebelum adanya guru yang mau berkorban  untuk  

kemajuan  bangsa  tersebut.  

Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa Mohammad Natsir 

memandang guru sebagai seseorang yang sangat penting dan berharga karna 

jasa-jasanya yang tak ternilai untuk kemajuan bangsa. 

 “Guru” adalah (digugu lan ditiru), sosok yang menurut orang Jawa 

sebagai orang yang patut untuk ditaati (dipatuhi dan dicontoh).”
16

Yang mana 

guru tidak hanya dituntut pandai dalam menyampaikan materi saja dalam proses 

pembelajaran, akan tetapi sebagai panutan disetiap sikap dan perilakunya. Guru 

haruslah bersikap dan bersifat baik, tingkah laku kesehariannya haruslah 

mencerminkan ajaran-ajaran Islam. 

 

G. Relevansi Pemikiran Pendidikan Islam Mohammad Natsir dengan 

Pendidikan Islam di Indonesia 

Undang-Undang Sisdiknas no.20 tahun 2003 bab I tentang ketentuan umum 

menyebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memiliki 

                                                             
15

 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam Jilid II (Bandung: Pustaka 

Setia, 2010), hlm. 182 
16

 A.Malik Fadjar, “Holistika Pemikiran Pendidikan”, h.189 
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kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
17

 

Pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang berpacu pada nila-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem 

pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait 

secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan yang 

dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional dalam Sisdiknas adalah berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
18

 

Dari pengertian pendidikan, pendidikan nasional serta tujuan pendidikan 

nasional, sangat terasa nilai-nilai agamanya. Pada bab-bab lainnya juga sangat 

tampak bahwa kata agama dan nilai-nilai agamanya sering mengikuti. Hal ini 

menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dalam membangun manusia seutuhnya 

Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bab II pasal 2 tentang dasar fungsi dan 

tujuan. Merupakan hal yang wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-

nilai agama, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa beragama. Pendidikan 

                                                             
17

Nur Hasani, Posisi Pendidikan Agama Dalam Sistem Pendidikan Nasional, 

masnoer80.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 27 April 2016 
18

 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bab II pasal 2 tentang dasar fungsi dan tujuan 
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menurut undang-undang tersebut juga sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan 

oleh Mohammad Natsir tentang pendidikan yang integral.  

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini sudah memadukan antara pendidikan 

agama dan pendidikan umum, meskipun tidak semua lembaga pendidikan 

memadukan antara keduanya. Pelajaran agama sekarang sudah diajarkan di sekolah-

sekolah negeri, dimana sistem pendidikan seperti ini belum ditemukan pada zaman 

kolonial Belanda. Karena pada zaman dahulu, pendidikan dalam sekolah belum 

merupakan suatu bentuk pendidikan umum, melainkan hanya sekedar untuk 

memenuhi kebutuhan pegawai gubernur.
19

 

Demikian dengan sekolah Islam dan pesantren yang sekarang sudah 

menambahkan pelajaran umum dalam kurikulumnya. Hal ini berbeda dengan zaman 

kolonial Belanda, pada saat itu sekolah Islam dan pesantren mengambil jalan sendiri, 

lepas dari gubernur dan tetap berpegang pada tradisinya. Sehingga sistem pendidikan 

Islam terpisah dari sistem pendidikan Belanda maupun sistem pendidikan yang 

dilaksanakan oleh Departemenn Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
20

 

Sebagai contoh konkrit dari pelaksanaan pendidikan yang bernuansa integral 

adalah munculnya lembaga pendidikan formal yang berdasarkan keagamaan seperti 

SD Islam, SMP Islam dan SMA Islam. Jadi siswa tidak hanya diajarkan tentang 

pengetahuan umum saja tapi juga dibarengi dengan pengetahuan agama. Sehingga 

siswa diharapkan cerdas secara intelektual dan spiritualnya 
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 Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah (Jakarta: Dharma Aksara Perkasa, 

1986), h. 6 
20

 Ibid, h. 7 
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Sekolah Islam terpadu juga merupakan sekolah yang diseleggarakan dengan 

memadukan secara integrativ nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum. 

Sekolah Islam terpadu berdiri dengan mengacu kepada konsep pendidikan beberapa 

tokoh, salah satunya ialah Muhammad Natsir.  

Contoh lain yaitu pendidikan yang dilaksanakan di pesantren-pesantren 

modern. Umumnya pesantren-pesantren modern di Indonesia menerapkan pendidikan 

yang mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. Dibawah ini dapat 

kita lihat contoh-contoh tempat pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan agama 

dengan pendidikan umum, diantaranya: 

1. Pondok pesantren Darussalam Gontor 

Pondok pesantren Darussalam Gontor, yang lebih dikenal dengan 

pesantren Gontor. Pondok pesantren Gontor adalah pondok pesantren yang 

memiliki lembaga pendidikan modern. Pondok pesantren Gontor 

mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, sehingga 

tidak ada pemisahan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. 

Pendidikan agama maupun pendidikan umum dilaksanakan secara bersamaan. 

Pesantren Gontor disebut juga sebagai pondok pesantren yang modern, karena 

mengacu kepada metode pengajarannya dengan sistem klasikal, selain materi 

pelajaran yang bersifat vokasional.
21

 

                                                             
21 Jajat Burhanudin dan Dina Afrianty, Mencetak Muslim Modern, (Jakarta: PT. Raja Garfindo 

Persada, 2006), h. 113. 
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Pendidikan yang ada di pondok pesantren Darussalam Gontor memiliki 

kurikulum yang menanamkan nilai-nilai inklusif. Secara garis besar, kurikulum 

pondok pesantren Darussalam Gontor saat ini terdiri dari: (1) mata pelajaran 

umum, meliputi bahasa (Inggris dan Indonesia), IPA (Fisika, Kimia, Biologi), 

IPS (Sejarah, Boigrafi, Sosiologi), Berhitung, Matematika, TataNegara. (2) 

mata pelajaran agama, yang meliputi bahasa Arab (Imla‟, Tamrin al-Lughah, 

Insya‟, Muthala‟ah, Nahw, Şarf, Balaghah, Tarikh Adab al-Lughah) dan 

Dirasah Islamiyah (Al-Qur‟an, Tajwid, Tarjamah, Tafsir Hadiś, Musthalah 

Hadiś, Fiqih, Ushul Fiqih, Fara‟id, Tauhid, Din al-Islam, Perbandingan Agama, 

Tarikh Islam, dan (3) komponen lain  seperti Mahfudhat, Mantiq, Tarbiyah dan 

Kaligrafi.
22

 

2. Pondok Darul Muhajirin 

Walapun pada dasarnya pondok Darul Muhajirin ini bukanlah pondok 

yang modern, tetapi pendidikan yang ada dalam pondok ini mengintegrasikan 

pendidikan agama dan umum. Walapun pondok ini tidak memiliki kurikulum 

pendidikan umum, tetapi pesantren menyuntikkan pelajaran-pelajaran umum 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan alasan mengapa pondok Darul 

Muhajirin ini memasukan pelajaran umum, karena tidak ada kesempatan untuk 

berkelit untuk menghadapi zaman yang semakin menuntut keahlian yang serba 

terspesialisasi.  
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Masih banyak lagi pondok-pondok pesantren modern ataupun tidak modern 

menerapkan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan 

umum, seperti: pondok pesantren Madrasah „Ulmul Qur‟an (MUQ) di Alue Pineung 

Aceh Timur NAD, pondok pesantren Al-Muayyad di Surakarta Jawa Tengah,  

pondok pesantren Nurul Islam di Rakal Bener  Meriah NAD, pondok pesantren 

As‟adiyah di Sengkang Wajo Sulawesi Selatan, serta banyak lagi lembaga-lembaga 

pendidikan yang mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan 

umum yang dapat kita temukan di Indonesia.  

Selain pondok pesantren yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat juga contoh 

pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, 

yaitu melalui pendidikan di universitas-universitas. 

Dapat dilihat bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan integral, 

biasanya jauh lebih maju dan modern. Hal ini tidak lain karena pendidikan intelektual 

dan spiritual yang bersenyawa dalam satu sistem yang integral dan terpadu, dimana 

terdapat ketiga asas pendidikan: kognitif, psikomotorik dan afektif yang berintegrasi 

dan menyatu 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab IV dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Pemikiran Muhammad Natsir tentang Pendidikan Islam berlandaskan 

kepada:  Pertama, landasan normatif yaitu pemikiran yang berlandaskan 

kepada ajaran Islam yang dapat membedakan yang hak dan yang batil, 

menegakkan yang hak dan mencegah yang batil. Kedua,  landasan historis 

yaitu pemikiran yang diterapkan merupakan pengalaman yang didapat 

semasa hidup Muhammad Natsir dalam menuntut ilmu, pendidikan yang 

tidak membedakan status ekonomi, kasta, ras, dan lain sebagainya, serta 

tidak ada dikotomi dalam menuntut ilmu. Ketiga, landasan filosofis yaitu 

kebenaran yang hakiki adalah kebenaran Tuhan, yang terdapat dalam Al- 

Qur’an dan As-Sunnah, namun setiap muslim wajib berijtihad untuk 

mencari suatu kebenaran jika dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak 

ditemukan suatu dasar hukum, dan seorang muslim tidak boleh 

melakukan taqlid buta. 

2. Konsep Muhammad Natsir tentang pendidikan Islam yang universal- 

integral dan harmonis adalah hasil ijtihad dan renungan yang digali 

Muhammad Natsir dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pendidikan 
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integralistik yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir adalah 

berdasarkan tauhid, dan bertujuan untuk menjadikan manusia yang 

mengabdi kepada Allah yang dalam arti yang seluas-luasnya dengan misi 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsep yang dipegang oleh 

Muhammad Natsir, bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam 

pendidikan Islam tidaklah diukur dengan  penguasaan atau dengan 

supremasi atas segala kepentingan duniawi saja, akan tetapi juga dengan 

melihat sampai dimana kehidupan duniawi memberikan asset untuk 

kehidupan di akhirat kelak. 

3. Aktualisasi pemikiran Mohammad Natsir dalam pendidikan di Indonesia 

dapat dilihat dari sekolah-sekolah negeri dan sekolah Islam atau pesantren 

saat ini, dimana Pelajaran agama sekarang sudah diajarkan di sekolah-

sekolah negeri, begitu juga dengan pelajaran umum yang sudah mulai 

diajarkan di sekolah Islam atau pesantren.  

Sebagai contoh konkrit dari pelaksanaan pendidikan yang bernuansa 

integral adalah munculnya lembaga pendidikan formal yang berdasarkan 

keagamaan seperti SD Islam, SMP Islam dan SMA Islam. Jadi siswa 

tidak hanya diajarkan tentang pengetahuan umum saja tapi juga dibarengi 

dengan pengetahuan agama. Sehingga siswa diharapkan cerdas secara 

intelektual dan spiritualnya. 
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B. Saran-saran 

Dalam kesempatan ini penulis akan memberikan beberapa saran diantaranya, 

yaitu : 

1. Bagi pembaca 

Dengan membaca karya ilmiah ini diharapkan pembaca mengetahui dan 

memiliki gambaran yang jelas mengenai Siapa Mohammad Natsir dan 

corak pemikirannya. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menambah 

referensi untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat melatih kemampuan meneliti, menganalisis tentang pemikiran 

tokoh-tokoh Indonesia lainnya, penulisan skripsi ini dapat digunakan 

sebagai tolak ukur bagi peneliti untuk mengetahui seberapa besar 

pengetahuan dan kemapuan si peneliti dalam menganalisis, serta 

menyajikannya dalam suatu karya ilmiah yang objektif 
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C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan Rahmat 

dan kasih sayangnya, serta nikmat dan kemudahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini semua 

disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis, oleh sebab itu 

kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan 

skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu baik moril maupun materil, sehingga terselesainya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya semoga 

Allah SWT melindungi kita semua, Aamiin. 
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