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ABSTRAK 

 

EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DAN BARAT 

SERTA IMPLIKASINYA PADA MADRASAH DI 

INDONESIA 

 

Oleh 

TRI MULYANTO 

 

 Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang ilmu 

pengetahuan secara menyeluruh dan mendasar yang bermanfaat untuk mengetahui 

ilmu pengetahuan itu sendiri atau yang menjadi pokok permasalahan yang akan 

dibahas dalam suatu bidang keilmuan. Saat ini masih nampak perbedaan yang sangat 

jauh antara kualitas pendidikan Barat dan Islam tak terkecuali pendidikan pada 

madrasah di Indonesia, maka tinjauan kembali atas epistemologi keduanya menjadi 

sangat penting untuk mencari solusi atas problematika pendidikan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan bahwa penelitian ini ingin  

mengetahui tentang “Bagaimana Epistemologi Pendidikan Islam dan Barat Serta 

Implikasinya Pada Madrasah di Indonesia”.  

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang 

khususnya mengkaji epistemologi pendidikan Islam dan Barat. Dalam usaha 

mengumpulkan data penulis menggunakan sumber-sumber baik primer maupun 

sekunder berupa: buku, surat kabar, internet dan lain-lain, untuk kemudian 

dilanjutkan pengolahan data dengan jalan mengelompokanya sesuai dengan bidang 

pokok-pokok bahasan masing-masing sehingga pembahasan yang akan dikaji 

tersusun secara sistematis. Dalam pengolahan data peneliti menggunakan Metode 

analisis isi (Content Analysis) dan berfikir deduktif.  

Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat perbedaan epistemologi antara 

Pendidikan Islam dan Barat. Pendidikan Islam dipandang sebagai proses bimbingan 

jasmani-rohani berdasarkan ajaran agama Islam menuju terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran Islam. Sedangkan pendidikan Barat berlandaskan 

pada spekulasi filosof yang digunakan untuk mengembangkan dan membangun 

pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Perbedaan keduanya juga dapat dilihat 

pendidikan Islam berlandaskan pada al-Qur’an, al-Hadits serta Ijtihad sedangkan 

Barat berlandaskan rasio dan kekuatan akal. 

Pengaruh negatif peradaban Barat tersebut berimplikasi negatif terhadap 

madrasah di Indonesia yang menyebabkan baik output maupun proses pendidikan 

kurang berkualitas yakni diantaranya: masalah ketidakseimbangan daya tampung, 

masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu, masalah kualitas dan kuantitas guru, 

masalah pembiayaan pendidikan, masalah relevansi pendidikan. 
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MOTTO 

 

 

                           

                              

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugrahkan 

Allah kepadamu tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu didunia dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan”.
1
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 1

M. Sohib Tohar, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 

hlm. 394. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk memberikan 

pengertian terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul tersebut. Sehingga akan 

memperjelas pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian selanjutnya. 

Epistemologi biasanya didefinisikan sebagai cabang ilmu filsafat yang 

membahas ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan mendasar. Secara ringkas 

epistemologi disebut sebagai “theory of knowledge”1. Yang di maksud epistemologi 

dalam skripsi ini untuk mengetahui suatu kajian dalam suatu bidang keilmuan yang 

akan di bahas yakni pendidikan Islam dan Barat. 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.2 Pendidikan di skripsi ini di kaitkan dengan pendidikan 

Islam dan Barat, pendidikan Islam berlandakan kepada al-Qur‟an dan al-Hadits untuk 

memperoleh ridho dari Allah SWT, sedangkan pendidikan Barat hanya berlandaskan 

kepada rasio dan kekuatan akal. 

                                                           
1
Adian Husaini, Filsafat Ilmu (Perspektif Barat dan Islam) (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.  

27. 
2
Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pt alma‟arif,1980), 

hlm. 19. 
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Implikasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan 

terlibat.3 Yang di maksudkan implikasi pada skripsi ini yaitu adanya keterlibatan 

antara epistemologi pendidikan Islam dan Barat serta keterlibatanya pada madrasah di 

Indonesia. 

Sedangkan Madrasah adalah salah satu nama sekolah yang notabenya Islam.  

yang berasal dari bahasa arab yang artinya sekolah yang didalamnya terdapat ajaran-

ajaran Islam. pendidikan Islam yang bernama Madrasah Ibtidaiyah (MI) sejajar 

dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) sejajar dengan Sekolah 

Menengah Pertama, Madrasah Aliyah (MA), sejajar dengan Menengah Keatas (SMA) 

atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada level perguruan tinggi, Pendidikan 

Tinggi Agama Islam sejajar dengan Pendidikan Tinggi Umum. 

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-

hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut 

ukuran-ukuran Islam.4 

Sedangkan pendidikan Barat adalah pendidikan yang berlandaskan pada 

spekulasi filosofi yang  digunakan mengembangkan dan membangun pengetahuan 

dalam mencapai tujuan hidup. Tujuan pendidikan Barat tidak bisa lepas dari tujuan 

hidup manusia. Sebab pendidikan hanyalah suatu alat yang digunakan oleh manusia 

untuk memelihara kelanjutan hidupnya (survival), baik sebagai individu maupun 

sebagai masyarakat. Dengan begitu tujuan pendidikan harus berpangkal pada tujuan 

                                                           
3
Wahyu Baskor, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Setia Kawan, 2005),  hlm. 293. 

4
Ahmad D Marimba, Op.Cit.hlm. 23. 
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hidup.5 Karena dalam pendidikan Barat ilmu tidak lahir dalam pandangan hidup 

agama tertentu dan diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai namun tidak benar-benar 

bebas nilai yang dimaksud bebas nilai yakni bebas dari nilai keagamaan dan 

ketuhanan.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa yang 

di maksud judul secara keseluruhan adalah adanya suatu perbedaan antara 

epistemologi pendidikan Islam dan Barat yang pada giliranya mempengaruhi 

pendidikannya pada madrasah. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Karena sangat menarik sekali penelitian ini untuk di kaji perbedaan antara 

epistemologi pendidikan Islam dan Barat. 

2. Adanya implikasi perbedaan tersebut pada pendidikan madrasah di 

Indonesia. 

C. Latar Belakang 

Salah satu unsur pembangun peradaban bangsa adalah melalui pendidikan. 

Sedangkan hasil akhir sebuah pendidikan tergantung pada tujuan awal pendidikan itu 

sendiri. Islam dan Barat memiliki pandangan berbeda mengenai hal tersebut. Paham 

rasionalisme yang berkembang di Barat dijadikan dasar pijakan bagi konsep-konsep 

                                                           
5
Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Islam dan Umum) (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 

hlm. 52. 
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pendidikan yang ada di Barat. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemikiran falsafah 

yang ada di dunia Barat yang bercirikan materialisme, idialisme, sekulerisme dan 

rasionalisme. 

 Karena Barat memandang tujuan hidupan dalam satu sisi yang paling utama 

yakni bahagia di dunia. Sekalipun peradaban modern Barat menghasilkan ilmu yang 

bermanafaat namun peradaban itu juga telah menyebabkan problematis sebab dalam 

pendidikan Barat ilmu tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama namun 

dibangun di atas tradisi  budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang 

terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk 

rasional. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan pada manusia sehingga 

menyebabkan adanya paham ateisme.  

 Ini berbeda dengan Islam yang memiliki Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijtihad para 

ulama sebagai konsep dasar pendidikannya. Karena dalam Islam ilmu terlahir di atas 

wahyu dan agama serta mempunyai dua sisi pandangan dalam menentukan tujuan 

hidup yaitu bahagia dunia dan akhirat. Segala sesuatu dalam pendidikan Islam 

dikaitkan dengan wahyu, hadits dan ijtihad. Karena isi dalam kandungan wahyu 

tersebut telah  merangkum seluruh aspek kehidupan baik berupa kehidupan dunia 

maupun kehidupan akhirat. Secara epistemologi Barat lebih memfokuskan 

kebahagiaan di dunia sedangkan Islam lebih menekankan pada keduanya yaitu 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Walau pada realitas yang sebenarnya bahwa Islam 

lebih menekankan pada akhirat pada akhirnya menyebabkan tujuan pada dunia 

menjadi kurang maksimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan 
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modern dalam dunia Islam tidak unggul dan sebaliknya Barat lebih unggul dalam 

Ilmu pengetahuan modern. 

Hal inilah yang membedakan ciri-ciri dari pendidikan yang ada di Barat 

dengan pendidikan Islam. Masing-masing peradaban ini memiliki karakter yang 

berbeda sehingga produk yang dihasilkan pun memiliki ciri-ciri yang berbeda. 

Secara substansial maupun historis, epistemologi pendidikan Islam dan Barat 

merupakan cikal bakal atau yang melatar belakangi kelahiran ilmu pengetahuan, 

terutama ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui ketajaman panca indera dan 

ketajaman akal manusia. Dalam proses perkembangannya, kelahiran ilmu 

pengetahuan tidak terlepas dari peranan  epistemologi dan sebaliknya, perkembangan 

ilmu pengetahuan semakin memperkuat keberadaan atau eksistensi epistemologi. 

Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk banyak berfikir dan 

memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya, bahkan mencela orang-orang yang 

malas berfikir (tidak mau menggunakan akalnya). Allah SWT telah berfirman dalam 

Al-Qur‟an Surat Al-Imran ayat 190. 

                              

 

Artinya :“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”. 

(Q.S Al-Imran, 3: 190)6 

                                                           
6
M. Sohib Tohar, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013). 

hlm. 75. 
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Sebagaimana ayat di atas menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang 

berfikir dan dapat menyelesaikan problem-problem dalam kehidupan salah satunya 

problem pendidikan di Indonesia serta implikasinya pada madrasah maka dari itu ayat 

di atas sebagai motivasi kita untuk berjuang dalam mengatasi problem tersebut. 

Karena salah satu unsur pembangunan suatu bangsa tergantung pada 

pendidikan dan tujuan pendidikan, maka dari itu perlu adanya tinjauan kembali 

terhadap epistemologi Pendidikan Islam dan Barat. 

Cara kerja dan hasil epistemologi dapat dipergunakan untuk memecahkan 

permasalahan hidup manusia dan pendidikan merupakan salah satu aspek dari 

kehidupan manusia. Pendidikan memerlukan epistemologi karena dalam pendidikan 

terdapat berbagai permasalahan yang kompleks dan luas, Berdasar pada perihal 

sebagaimana tersebut di atas, epistemologi pendidikan Islam dan Barat seharusnya 

tidak hanya memberi tawaran dalam menyumbang ilmu-ilmu pendidikan tetapi juga 

dapat memberikan solusi dalam memecahkan berbagai macam permasalahan 

pendidikan. Antara pendidikan Islam dan Barat serta implikasinya pada  madrasah di 

Indonesia yang implisit dengan sejarah masuknya pendidikan Islam dan Barat di 

Indonesia akan mengeluarkan kesimpulan analisis antara pendidikan Islam dan Barat. 

Para ahli filsafat pendidikan menyatakan bahwa dalam merumuskan 

pengertian pendidikan sebenarnya sangat tergantung pada pandangan terhadap 

manusia, hakikat, sifat-sifat atau karakteristik, dan tujuan hidup manusia itu sendiri. 

Perumusan bergantung pada hidupnya. Apakah manusia dilihat dari kesatuan 

jasmani, jiwa, dan roh, atau jasmani dan rohani? Apakah manusia pada hakikatnya 
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dianggap memiliki kemampuan bawaan (innate) yang menentukan perkembangannya 

dalam lingkungannya, atau lingkungannyalah yang menentukan (domain) dalam 

perkembangan manusia? Bagaimana kedudukan manusia dalam masyarakat? Apakah 

tujuan hidup manusia? Apakah manusia hanya dianggap hidup sekali di dunia ini, 

ataukah hidup kembali di hari kemudian (akhirat)?”7 Allah SWT berfirman dalam al-

Qur‟an Surat Al-An‟am ayat 32 

                               

Artinya: “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau 

belaka dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang 

bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? (Q.S. Al-An‟am, 6: 32)”8 

Dalam pendidikan Islam menitik beratkan pada kehidupan dan akhiratnya 

sedangkan menurut Yusuf Qaradhawi memberikan pengertian pendidikan Islam 

sebagai pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, 

akhlak dan keterampilannya. Pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup, 

baik dalam perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala 

kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.9 

Sedangkan pendidikan Barat seperti yang ditulis sebelumnya bahwa tujuan 

pendidikan itu tidak bisa lepas dari tujuan hidup manusia. Sebab pendidikan hanyalah 

                                                           
7
M. Bashori Muchsin, Moh. Sulton, Abdul Wahid, Pendidikan Islam Humanistik (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 1. 
8
M. Sohib Tohar, Op.Cit.hlm. 131. 

9
Fuad Farid Ismail, Abdul Hamid Mutawali, Cara Mudah Belajar Filsafat (Barat dan Islam) 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 193. 
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suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya 

(survival), baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dengan begitu tujuan 

pendidikan harus berpangkal pada tujuan hidup.10 

Salah satu penyebab rendahnya sumber daya manusia di Indonesia setidaknya 

diakibatkan oleh adanya pergeseran subtansi pendidikan ke pengajaran. Makna 

pendidikan yang syarat dengan muatan nilai-nilai moral bergeser pada pemaknaan 

pengajaran yang berkonotasi sebagai trasnfer pengetahuan. Lebih ironisnya lagi 

sinyalemen itu terjadi pada mata pelajaran berlabelkan agama  atau pendidikan 

kewarga negaraan  yang tentu syarat dengan muatan nilai, moral dan norma. 

Tampaknya tak sulit untuk kita temukan pada dua jenis mata pelajaran tersebut 

pengukuran aspek kognitif berlangsung seperti halnya terjadi pada mata pelajaran 

lain. 

Perubahan subtansi pendidikan ke pengajaran berdampak langsung terhadap 

pembentukan kepribadian peserta didik. Otak siswa yang dijejali berbagai 

pengetahuan baku menyebabkan peserta didik kurang kritis dan kreatif. Selain itu, 

terabaikanya sistem nilai yang semestinya menyertai proses pembelajaran dapat 

mengakibatkan ketimpangan intlektual dengan emosional yang pada giliranya hanya 

melahirkan sosok spesialis yang kurang perduli terhadap lingkungan. 

Karenanya pendidikan yang berdimensi nilai, moral, dan norma sangat 

penting artinya bagi masyarakat yang cepat berubah. Kematangan secara moral 

                                                           
10

Arifin,Kapita Selekta Pendidikan Islam(Islam dan Umum), (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 

hlm. 52. 
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(morally mature) menjadikan seseorang mampu memperjelas dan menentukan sikap 

terhadap subtansi nilai dan norma baru yang muncul dalam proses perubahan. 

Demikian pula pembuktian akan jati diri dan totalitas suatu bangsa tidak terlepas dari 

kematangan moral yang di miliki11. 

 Pergeseran tersebut disebabkan oleh faktor sekuler yang ada di dunia Barat 

dan terealisasi di Indonesia ketika masa penjajahan. Hal inilah yang menjadikan 

adanya problematika dalam pendidikan karena adanya dikotomi pendidikan sebagai 

pengaruh sekuler yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan di Indonesia banyak di 

kotori oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Hal ini terlihat mingingat dari 

intervensi penguasa yang sering campur tangan yang mengakibatkan ketidak adilan 

pelayanan pendidikan masyarakat. Pejabat  memberikan kemudahan-kemudahan 

kepada orang/kelompok/organisasi/yayasan tertentu dalam memberikan izin 

pendirian lembaga pendidikan, sementara bagi kelompok yang lainnya dipersulit 

berbagai persyaratan macam-macam. Dalam kasus ini, terdapat unsur subjektivitas 

bukan kelayakan secara objektif. Akibatnya kebijakan yang tidak bijak macam ini, 

banyak berdiri lembaga pendidikan yang abal-abal. Lembaga pendidikan yang abal-

abal akhirnya menjadi beban berat bagi semua pihak. Banyak tumbuh subur lembaga 

pendidikan, tetapi banyak pula masalah berat yang dihadapi pendidikan. Aneh 

memang semakin banyak lembaga pendidikan bukan semakin hilang masalah bangsa 

                                                           
11

Rohmat Mulyana, Mengatikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 147. 



10 
 

Indonesia, bahkan cenderung semakin rumit seperti sulitnya menegakkan benang 

basah yang sudah kusut 
12

.  

Hal ini dapat dilihat dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Desa  dan 

kota dalam hal ini kesenjangan kualitas dan penyelenggaraan antara desa dengan kota 

masih sangat jauh, keadaan pendidikan di kota jauh lebih baik dibangdingkan di desa, 

baik menyangkut fasilitas, jumlah guru, akses informasi, kualitas output, dan lain-

lain. 

Adanya perbedaan sekolah negeri dan swasta meskipun sudah banyak 

sekolah-sekolah swasta yang sudah cukup bagus penyelenggaraan pendidikan dan 

mampu melahirkan outputnya yang berkualitas, namun secara umum, sekolah-

sekolah swasta, terutama seperti madrasah-madrasah swasta yang ada di kampung-

kampung, yang jumlahnya masih sangat banyak, masih jauh tertinggal dan jauh dari 

harapan, baik menyangkut fasilitas, jumlah guru, kesejahteraan guru, maupun kualitas 

output.  

Selanjutnya pendidikan pendidikan umum dan agama disebabkan di Indonesia 

terjadi dualisme penyelenggaraan pendidikan yaitu Kementrian Pendidikan dan 

kebudayaan, yang menyelenggarakan pendidikan nasional, dan Kementerian Agama 

yang menyelenggarakan kependidian madrasah dan pesantren, baik pembiayaan 

maupun kualitas sepertinya masih terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Kondisi 

                                                           
12

Deden Makbuloh, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu (Menuju Pendidikan 

Berkualitas di Indonesia) (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2016), hlm. 2. 
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ini diperparah dengan kurangnya pemahaman para pengambil kebijakan, yang 

kadang-kadang melakukan kebijakan yang berbeda, perlakuan terhadap madrasah 

masih sangat diskriminatif, padahal maupun sekolah umum maupun madrasah adalah 

sama-sama aset bangsa, yang pemberlakuanya harus sama, tidak diskriminatif13. 

Bagaimanapun pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

pembangunan suatu bangsa. Berbagai kajian dibanyak negara menunjukan kuatnya 

hubungan antara pendidikan (sebagai sarana pembangunan sumber manusia) dengan 

tingkat perkembangan bangsa-bangsa tersebut yang ditunjukan berbagai indikator 

ekonomi dan sosial budaya. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah 

pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.14 

Pendidikan Islam di Indonesia sangat penting eksistensinya. Sebab di 

Indonesia lembaga-lembaga pendidikan Islam tumbuh subur dengan berbagai macam 

nama, jenis, afiliasi, dan karakteristik keunggulan yang bermacam-macam. Dalam 

undang-undang sistem pendidikan nasional (UUSPN), pendidikan Islam yang 

bernama Madrasah Ibtidaiyah (MI) sejajar dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) sejajar dengan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Aliyah 

(MA), sejajar dengan Menengah Keatas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Pada level perguruan tinggi, Pendidikan Tinggi Agama Islam sejajar dengan 

Pendidikan Tinggi Umum. Jika semua lembaga pendidikan di Indonesia sudah 

                                                           
13

 Hasbullah, Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikas, dan Kondisi Objektif 

Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), hlm.17. 
14

 H. M.Hasbullah, Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm.10. 
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disejajarkan dengan UUSPN, maka persaingan pasti terjadi ketat, terutama persaingan 

dalam meraih minat calon pendaftar. Dalam persaingan minat calon pendaftar, sering 

kali menjadi persaingan “tidak sehat”15
.  

Maka dari itu eksitensi bagi epistemologi pendidikan Islam dan Barat 

sangatlah penting guna untuk menyelesaikan problem-problem pada madrasah di 

Indonesia. Bahwasanya epistemologi pendidikan dan epistemologi pendidikan Islam 

sudah pernah dibahas oleh Jasa Ungguh Muliawan dan Mujamil Qomar namun tidak 

fokus pada madrasah maka ditegaskan penelitian saya ini adanya perbedaan 

komparatif pendidikan Islam dan Barat pada madrasah di Indonesia.  

D. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka ada beberapa masalah yang dapat 

penulis identifikasikan: 

1. Adanya perbedaan epistemologi pendidikan Islam dan Barat. 

2. Adanya Implikasi perbedaan tersebut pada pendidikan madrasah di Indonesia 

E. Fokus Masalah 

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Epistemologi 

Pendidikan Islam dan Barat serta Implikasinya pada Madrasah di Indonesia. 

Epistemologi pendidikan Islam dan Barat hanya difokuskan pada pengertian, tujuan 

pendidikan Islam dan Barat yang terkait atau terlibat pada Madrasah di Indonesia.  

 

 

                                                           
15

 Deden Makbullah, Op.Cit, hlm 41. 
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F. Rumusan Masalah 

Masalah adalah “kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan 

yang ada”.
16

 Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa masalah dapat diartikan 

sebagai “ penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan 

pelaksanaan”. Oleh sebab itu permasalahan itu perlu dipecahkan dan dicarikan jalan 

keluar untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan teori di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana Epistemologi Pendidikan Islam 

dan Barat serta Implikasinya pada Madrasah di Indonesia?” 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Epistemologi 

Pendidikan Islam dan Barat serta Implikasinya pada Madarasah di Indonesia 

2. Kegunaan  

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

wawasan tentang kajian Epistemologi Pendidikan Islam dan Barat serta 

Implikasinya pada Madrasah di Indonesia bagi para pencari ilmu dan para 

guru sebagai salah satu informasi. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang 

bernilai bagi para dosen-dosen  serta dapat mengimplementasikan nilai-

nilai yang tersirat dalam skripsi ini. 

 

                                                           
16

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 54 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

library research atau penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji suatu masalah 

untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini. Yaitu penelitian yang 

diadakan diperpustakaan17. 

Menurut M. Iqbal Hasan mengatakan bahwa, “penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari 

peneliti terdahulu18. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk “Deskriptif Analitis” yaitu” suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu 

yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu untuk kemudian di analisis”19 

Sedangkan menurut kartini kartono penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, objek atau 

peristiwa tanpa menarik kesimpulan ini20. 

 

                                                           
17

Kartini kartono, Pengantar Metodologi Riset sosial ( Bandung : Alumni, 1986), hlm. 28. 
18

M. Iqbal Hasan , Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Galia Indonesia, 2002), hlm. 11. 
19

Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Gramedia, Jakarta: 1981), hlm. 29.  
20

Kartini Kartono, Op.Cit. hlm. 29. 
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2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah sumber darimana data dapat diperoleh 

sumber data ini dapat terbagi dua yaitu:  

a. Sumber Data Primer 

Yang di maksud sumber data primer adalah: “sumber data yang secara 

langsung dikumpulkan dari sumber pertama dan dijadikan acuan oleh peneliti dalam 

meneliti objek kajianya.”21 Data penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa data 

yang diperlukan guna menunjang penelitian ini baik buku, surat kabar, dan lain 

sebagainya. Yang menjadi data primer atau sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah karya-karya yang membicarakan Epistemologi Pendidikan Islam dan Barat 

serta Implikasinya pada Madrasah di Indonesia yaitu antara lain: 

1) Adian Husaini. Filsafat Ilmu (Perspektif Barat dan Islam). Jakarta: Gema 

Insani. 2013. 

2) Deden Makbuloh. Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu (Menuju 

Pendidikan Berkualitas di Indonesia) Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2016. 

3) Enung K Rukiati, Fenti Hikamawati. Sejarah Pendidikan Islam di 

Indonesia .Bandung: Pustaka Setia. 2006. 

4) Mahmud. Pemikiran Pendidikan Islam.Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011. 

5) Mujamil Qomar. Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional 

hingga Metode Kritik. Jakarta: Erlangga. 2005. 

6) Jalaluddin. Teologi Pendidikan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2003 

                                                           
21

Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, ( Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1999), hlm. 84. 
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7) M. Hasbullah. Kebijakan Pendidikan (dalam perspektif Teori, Aplikasi, 

Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia). Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2015. 

8) Samsul Nijar, M. Syaifudin. Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan 

Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 2010. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah “sekumpulan data yang akan menompang data-

data  primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.”22 Kaitanya dengan penelitian 

ini penulis mencari bahan lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan yaitu 

berkenaan dengan Epistemologi Pendidikan Islam dan Barat serta Implikasinya pada 

Madrasah di Indonesia yaitu diantaranya: 

1) Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidian Islam (Isu-isu Kontemporer 

tentang Pendidikan Islam. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2012. 

2) Armai Arief. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: 

Bumi Aksara. 2002. 

3) Ali Al-Jumbulati Abdul Futuh At-Tuwaanisi. Perbandingan Pendidikan 

Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 2002. 

4) Bukhari Umar. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Amzah.2011. 

5) Hasan Langgulung. Pendidikan dan Peradaban Islam. Jakarta: P.T. Maha 

Grafindo.1985. 

                                                           
22

Ibid. hlm. 56. 
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6) Hery Noer Aly, Munzier. Watak Pendidikan Islam. Jakarta Utara: Friska 

Agung Insani. 2003. 

7) Jasa Ungguh Muliawan. Epistemologi Pendidikan. Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press. 2008.  

8) M. Ali, Mukti Ali. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya. 2003. 

9) Muslimin, Paradigma Baru Pendidikan. (Restropeksidan Proyeksi 

Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia). Jakarta: PIC UIN. 2008. 

10) Nizar. S. Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoris dan 

Praktis. Jakarta: PT  Intermasa. 2002. 

11) Rohman Mulyana. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: 

Alfabeta: 2011. 

12) Seri Biografi Tokoh. Tim NuansaPlato Filosof Yunani Terbesar. 

Bandunga: Nuansa. 2009. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Sejalan dengan jenis penelitianya yang digunakan adalah penelitian 

kepustakaan, maka penulis dalam usaha menghimpun data dengan menggunakan 

metode studi pustaka (library research) yaitu tekhnik pengumpulan data dalam suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang 
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berkaitan dengan Epistemologi Pendidikan Islam dan Barat serta Implikasinya pada 

Madrasah di Indonesia.23 

4. Metode Analisis Data 

Setelah melalui proses pengumpulan data tersebut di proses dengan 

pengolahan data dengan jalan mengelompokanya sesuai dengan bidang pokok-pokok 

bahasan masing-masing. Setelah bahan dikelompokan selanjutnya disusun, sehingga 

pembahasan yang akan dikaji tersusun secara sistematis untuk selanjutnya digunakan 

dalam proses analisis data.  

Metode analisis isi (Content Analysis) adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisis semua bentuk isi yang disampaikan, baik itu berbentuk buku, surat 

kabar, pidato, peraturan, undang-undang dan sebagainya. Analisis isi yaitu studi 

tentang arti verbal yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang 

disampaikan.24 

Dalam menganalisis data, penulisan mengkaji obyek penelitian yang akan 

diteliti. Karena penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah obyek teori atau 

kajian teori, sehingga untuk menganalisis data tersebut maka penulis menggunakan 

metode deskriptif analisis yang penerapannya adalah untuk menganalisis obyek 

penelitian yang kajianya bersifat teoritis. 

Cara berfikir deduktif adalah menarik kesimpulan di mulai dari pernyataan 

umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir 

                                                           
23

Kartini Kartono, Op.Cit. hlm. 28. 
24

M.Iqbal Hasan, Op.Cit. hlm. 88. 
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rasional)25. Sebagai landasan dari metode yang digunakan, maka penulis menyajikan 

metode tersebut dengan tekhnik analisis komperatif yang berguna sebagai 

pembandingan dari pendapat tokoh yang menjadi penelitian dengan pendapat tokoh 

lainya pada bagian-bagian tertentu saja dan tidak pada semua pokok bahasan.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Makalah, Sekripsi, Tesis, Disertasi), 

(Sinar Baru, Bandung: 1991), hlm. 6. 
26

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Renika Cipta, Jakarta :2007), hlm. 181. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Pengertian Epistemologi Pendidikan Islam dan Barat 

Sebelum lebih jauh membahas tentang epistemologi pendidikan Islam dan 

Barat penulis akan membahas tentang arti dari epistemologi. Epistemologi terdiri dari 

dua kata dasar; „episteme‟ yang berarti “pengetahuan” dan „logos‟ yang berarti 

„ilmu‟. Epistemologi sebagai satu kesatuan kata yang aktif berarti ilmu tentang 

pengetahuan27. 

Epistemologi biasanya didefinisikan sebagai cabang ilmu filsafat yang 

membahas ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan mendasar. Secara ringkas 

epistemologi disebut sebagai “theory of knowledge”28 

D.W Hamlym mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang 

berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar pengadaian-pengadaian 

serta secara umum hal itu dapat diandalkan sebagai penegasan bahwa orang memiliki 

pengetahuan.29 

Sedangkan menurut Dagobert D. Runes menyatakan, bahwa epistemologi 

cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas 

pengetahuan. Sementara itu, Azyumardi Azra menambahkan, bahwa epistemologi 
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sebagai “ilmu yang membahas keaslian, pengertian, struktur, metode dan validitas 

pengetahuan.30 Tidak lain Epistemologi adalah wilayah ilmu yang membahas cara 

kerja ilmu dalam memperoleh pengetahuan  dan cara mengukur kebenaran 

pengetahuan.31  

 Dengan demikian dari pengertian di atas menurut para ahli dapat penulis 

simpulkan bahwasanya epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas ilmu 

pengetahuan secara menyeluruh dan mendasar yang dijadikan suatu kajian dalam 

bidang keilmuan yang akan di bahas. 

Sedangkan pendidikan dalam UU NO. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 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.32 

Pendidikan diartikan sebagai proses timbal balik dari tiap-tiap pribadi manusia 

dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman, dan alam semesta. Pendidikan 

merupakan pula perkembangan yang terorganisasi, dan kelengkapan dari semua 

potensi-potensi manusia, moral, intelektual dan jasmani untuk kepribadian 

individunya dan kegunaan masyarakat yang diharapkan demi menghimpun semua 

aktifitas tersebut bagi tujuan hidupnya.33 
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2008, hlm.3. 
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Pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses transformasi nilai, 

ketrampilan atau informasi (pengetahuan) yang disampaikan secara formal atau tidak 

formal, dari satu pihak kepihak lain.34 

Terlepas dari makna pendidikan di atas, menurut Athiyah Al-Abrasy, beliau 

mendefinisikan pendidikan: sebagai upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan 

yang lebih sempurna, kebahagiaan hidup, cinta tanah air, kekuatan raga, 

kesempurnaan etika, sistematika dalam berfikir, tajam berperasaan giat dalam 

berekresi, toleransi pada yang lain berkompetisi dalam mengungkapkan bahasa tulis 

dan bahasa lisan serta terampil berkreativitas.35 

Menurut Plato, pendidikan harus didasarkan pada pengertian logis psikolgis 

manusia. Ia memberikan ilustrasi: pengalaman bayi atas segala sesuatu bermula 

dengan sensasi kenikmatan dan rasa sakit. Jika anak harus menjadi shalih, maka 

perasaanya harus diarahkan pada arah yang tepat. Anak harus belajar mersakan 

kenikmatan dan rasa sakit, mencintai dan membenci secara tepat. Ketika tumbuh, 

mereka akan memahami alasan yang mendasari latihan yang diterima. Sistem 

pendidikan yang logis memerlukan integrasi  intelek dan emosi.36 

Berdasarkan uraian di atas pendidikan dapat di artikan sebagai upaya secara 

sadar dan terencana dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia 

dengan cara proses timbal balik antara pendidik dan peserta didik dalam rangka 
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mendapatkan suatu pengetahuan yang berguna untuk peserta didik, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Setelah membahas tentang makna pendidikan, kita beralih tentang pendidikan 

Islam dan Barat. Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu 

pada term al- tarbiyah,al- ta‟dib dan al- ta‟lim 37. Dari istilah ketiga itu yang sering 

digunakan dalam prakteknya adalah term tarbiyah sedangkan term al- ta‟dib dan al- 

ta‟lim jarang digunakan. 

a. Tarbiyat mengandung arti memelihara, membesarkan, dan mendidik yang 

kedalamnya sudah termasuk makna mengajar atau „allama (Ahmad Tafsir, 

1995:109). Berangkat dari pengertian ini maka tarbiyat didefinisikan sebagai 

proses bimbingan terhadap potensi manusia (jasmani, ruh dan akal)38 

b. Al-Ta‟lim telah digunakan sejak awal pelaksanaan pendidikan Islam. 

Menurut para ahli kata ini bersifat universal dibanding dengan al-Tarbiyah 

maupun al-Ta‟dib. Rasyid Rhidi mengartikan al-Ta‟lim sebagai Proses 

transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya 

batasan dan ketentuan tertentu39. 

c. Al-Ta‟dib Menurut al-Attas, istilah paling tepat untuk menunjukan 

pendidikan Islam adalah al-Ta‟dib. Hal ini berdasarkan pada hadist Nabi 
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yang artinya: “Tuhan telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku 

(HR. al-Askary dari Ali RA)40. 

 Kata addaba dalam hadits diatas dimaknai mendidik. Selanjutnya ia 

mengemukakan bahwa hadist tersebut bisa dimaknai kepada tuhan yang telah 

membuatkan mengenali adab yang dilakukan secara berangsur-angsur ditanamkannya 

kedalam diriku, tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu didalam penciptaanya 

sehingga hal itu membimbingku kearah pengenalan dan pengakuan tempatnya yang 

tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian, serta akibat ia telah memberikan 

pendidikanku yang baik. 

Lebih lanjut ia ungkapkan bahwa penggunaan istilah al-Tarbiyah terlalu luas 

untuk mengungkapkan hakikat dan operasionalisasi pendidikan Islam. Sebab kata al-

Tarbiyah yang memiliki arti pengasuhan, memelihara dan kasih sayang tidak hanya 

digunakan untuk manusia, akan tetapi juga digunakan untuk melatih dan memelihara 

hewan atau makhluk allah lainya. Sedangkan pendidikan Islam menurut Ilmuan 

diantaranya: 

Ahmad D. Marimba mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam kepada terbentuknya 

kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran Islam41.  

Sedangkan Muhammad SA Ibrahim (Bangladesh) mengemukakan pengertian 

pendidikan Islam sebagai berikut. 
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“Islamic education in true sense of the term, is a system of education which 

enables a man to lead his life according to the Islamic ideology, so that he 

may easily mould his life in accordance with tenetn of Islam. (Arifin, 1991, 

34)” 

Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan 

yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai 

dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya 

sesuai dengan ajaran Islam.42 

Hal ini pun sesuai dengan pendapat Ahmad Tafsir bahwa pendidikan Islam 

sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara 

maksimal sesuai dengan ajaran Islam43. 

Sementara itu Al- Syaibany mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah 

sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau 

kemasyarakatanya dan kehidupan alam sekitarnya melalui proses kependidikan. 

Perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam44. Proses mengubah tingkah laku 

pada individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitar.  

Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai 

aktivitas asasi dan profesi diantara sekian banyak profesi asasi masyarakat. Jadi dapat 

disimpulkan dari keterangan pendidikan Islam di atas yang dibahas para ilmuan 

bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani yang didasarkan pada 

al-Qur‟an dan al-Hadits guna mendapatkan kesempurnaan dalam hidup yakni 

tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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Sedangkan dalam pendidikan Barat, ilmu tidak lahir dari pandangan hidup 

agama tertentu dan diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai. Namun sebenarnya 

tidak benar-benar bebas nilai tapi hanya bebas dari nilai-nilai keagamaan dan 

ketuhanan.  

Menurut Naquib al-Attas, ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di atas 

wahyu dan kepercayaan agama namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat 

dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan 

manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai 

etika dan moral, yang diatur oleh rasio manusia, terus menerus berubah. Sehingga 

dari cara pandang yang seperti inilah pada akhirnya akan melahirkan ilmu-ilmu 

sekular.45 

Masih menurut al-Attas, ada lima faktor yang menjiwai budaya dan peradaban 

Barat, pertama, menggunakan akal untuk membimbing kehidupan manusia; kedua, 

bersikap dualitas terhadap realitas dan kebenaran; ketiga, menegaskan aspek 

eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekular; empat, menggunakan 

doktrin humanisme; dan kelima, menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur 

yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Kelima faktor ini amat 

berpengaruh dalam pola pikir para ilmuwan Barat sehingga membentuk pola 

pendidikan yang ada di Barat. 
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Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan Barat dibentuk dari acuan 

pemikiran falsafah mereka yang dituangkan dalam pemikiran yang bercirikan 

materialisme, idealisme, sekularisme, dan rasionalisme. Pemikiran ini mempengaruhi 

konsep, penafsiran, dan makna ilmu itu sendiri. René Descartes misalnya, tokoh 

filsafat Barat asal Perancis ini menjadikan rasio sebagai kriteria satu-satunya dalam 

mengukur kebenaran.46  

 Dari pembahasan di atas dapat dikatakan Pendidikan Barat memang benar 

sekuler, materialisme, idealisme, dan rasionalisme hal ini sesuai dengan pendapat al-

Attas yang telah di bahas diatas. Karena dalam peradaban Barat hanya memfokuskan 

satu kebahagiaan yakni bahagia di dunia. Hal ini di tandai dengan adanya  penekanan 

pendidikan pada rasionalisme, sekulerisme materialisme dan idialisme yang dijadikan 

dasar dalam mencapai tujuan hidup.  

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan yang dimaksud pengertian 

epistemologi pendidikan Islam dan Barat menurut penulis tidak lain hanyalah suatu 

usaha mencari tahu tentang asal-usul, jangkauan wilayah telaah dan arah dari 

perkembangan ilmu pendidikan Islam dan Barat sebagai suatu objek penelitian dapat 

ditelaah secara sistematis, runtut, koheren dan konsisten dari awal hingga akhir. 

Adapun hasil dari pembahasan di atas pendidikan Islam secara epistemologi 

yaitu bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju 

terbentuknya kepribadian menurut ukuran Islam yaitu terbentuknya insan kamil atau 
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manusia yang sempurna yakni manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan 

di akhirat. 

Sedangkan pendidikan Barat secara epistemologi bimbingan jasmani yang 

berlandaskan pada paham sekulerisme, materialisme, idialisme dan rasionalisme guna 

untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan didunia.  

B. Dasar Pendidikan Islam dan Barat 

1. Dasar Pendidikan Islam 

Secara singkat dan tegas bahwa dasar pendidikan Islam adalah “Firman Allah 

SWT dan Sunah Rasulullah (Al-Hadits)”. Kalau pendidikan diibaratkan bangunan 

maka isi al-Qur‟an dan al-Hadits yang menjadi Fundamentalnya47 

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59 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, 4: 59) 
48 
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Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany menyatakan bahwa dasar 

pendidikan Islam identik dengan dasar tujuan Islam. Keduanya berasal dari sumber 

yang sama yaitu al-Qur‟an dan al-Hadits. Pemikiran yang serupa juga dianut oleh 

pemikir pendidikan Islam. Atas dasar pemikiran tersebut, maka para ahli didik dan 

pemikir pendidikan muslim mengembangkan pemikiran mengenai pendidikan Islam 

dengan merujuk sumber utama ini, dengan bantuan berbagai metode dan pendekatan 

seperti qiyas, ijma‟ , ijtihad dan tafsir. Berangkat dari sini kemudian diperoleh suatu 

rumusan pemahaman yang komprehensif tentang alam semesta, manusia, masyarakat, 

dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlaq (al-Syaibany, 1997). Hasil 

pemikiran tersebut kemudian menjadi titik awal dari kajian tentang pendidikan dalam 

Islam. Sebab dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, kelima unsur tersebut 

berkaitan erat dalam permasalahan pendidikan. 

Pendidikan Islam menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. 

Dengan demikian manusia sebagai obyek dan sekaligus juga adalah subyek 

pendidikan yang tidak bebas nilai. Hidup dan kehidupan diikat oleh nilai-nilai yang 

terkandung dalam hakikat penciptaannya. Maka apabila menjalani kehidupan, sikap 

dan prilakunya sejalan dengan hakikat itu, manusia akan mendapatkan kehidupan 

yang bahagia dan bermakna. Sebaliknya jika tidak sejalan atau bertentangan dengan 

prinsip tersebut, manusia akan menghadapi berbagai permasalahan yang rumit, yang 

apabila tidak terselesaikan akan membawa pada kehancuran. 

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa segala motif (dorongan) yang 

menjadi dasar pertimbangan manusia untuk melakukan sesuatu kegiatan pada 
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hakikatnya selalu mengacu pada tujuan tunggal, yaitu mecapai kebahagiaan hidup. 

Kebahagiaan merupakan sesuatu yang abstrak. Karena itu kebahagiaan bersifat 

relatif. Setiap orang, masyarakat atau bangsa mempunyai penilaian yang berbeda 

dalam mengartikan kebahagiaan. Masing-masing memiliki kritiria sendiri-sendiri 

tentang kebahagiaan dalam hidup.49 

Edward Spranger (jerman) sebagai seorang ahli psikologi kepribadian, menilai 

kebahagiaan hidup itu dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada 

pandangan hidup seseorang. Dalam penilainya, bahwa manusia akan merasakan suatu 

kebahagiaan, apabila sukses yang dicapainya sejalan dengan pandangan hidup yang 

dimilikinya. Tiap orang menurut Edward Spranger telah diberi dasar bagi 

terbentuknya pandangan hidup masing-masing. Walaupun demikian secara umum, 

manusia memiliki kecenderungan yang hampir bersamaan, hingga secara 

karakteristik, pandangan hidup tersebut dapat digolongkan dalam tipe-tipe tertentu. 

Menurut Edward Spranger, ada enam aspek yang mendasari pandangan hidup 

manusia. Melalui pandangan hidup yang dipilih masing-masing maka Edward 

Spranger membagi manusia menjadi enam tipe: 

1. Manusia ekonomi adalah mereka yang menilai bahwa kekayaan harta benda 

sebagai sumber kebahagiaan hidup. Dengan demikian menurut manusia tipe 

ini, kebahagiaan hidup ditentukan oleh tingkat kekayaan materi. 

2. Manusia sosial adalah mereka yang menilai bakti dan pengabdian untuk 

kepentingan sosial sebagai puncak kebahagiaan hidup. Makin tinggi tingkat 
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pengabdiannya kepada kepentingan sosial, akan semakin bahagialah 

hidupnya.  

3. Manusia estetis adalah mereka yang menilai bahwa kebahagiaan bersumber 

dari segala yang dapat memenuhi kepuasan akan rasa indah dan keindahan. 

Penghayatan dan kreativitas bernilai keindahan akan memberikan kenikmatan 

batin, yang dirasakan sebagai sebagai bentuk kebahagiaan oleh manusia 

estetis ini. 

4. Manusia kuasa, adalah mereka yang menilai bahwa kebahagiaan hidup 

sebagai kepemilikan terhadap kekuasaan. Menjadi orang yang berkuasa akan 

memberi kebahagiaan bagi mereka. 

5. Manusia ilmu atau manusia teori, yaitu mereka yang menilai bahwa 

kebahagiaan dapat dicapai dengan mengembang kemampuan nalar 

semaksimal mungkin. Memuaskan diri dengan memproduksi karya otak 

berupa temuan-temuan teoritis akan mendatangkan kebahagiaan bagi manusia 

ilmu. 

6. Manusia susila, yaitu mereka yang menilai bahwa kebahagiaan akan diperoleh 

melalui cara hidup yang susila dan saleh, terlebih-lebih yang sesuai dengan 

tuntutan agama. Menyesuaikan diri dengan cara hidup yang susila dalam 

tingkat yang tinggi yang setinggi mungkin akan mendatangkan rasa bahagia.50 

Berbagai pendekatan telah digunakan untuk dijadikan dasar pemikiran tentang 

pendidikan. Amerika Serikat menggunakan pendekatan filsafat hidup bangsanya dan 
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demikian pula bamgsa-bangsa lain, dalam upaya mengimplementasikan makna 

kebahagiaan. Jamaknya, maka setiap orang, kelompok masyarakat atau bangsa akan 

memiliki perbedaan dalam menilai kebahagiaan hidup. Sebab pemikiran mengenai 

kebahagiaan yang menjadi kerangka acuan dalam menentukan dasar pendidikan 

umumnya berangkat dari pemikiran filosofi yang menjadi pandangan hidup masing-

masing. 

Adapun pendidikan Islam yang seperti dikemukakan oleh al-Syaibany 

merujuk kepada sumber wahyu. Kebenaran wahyu secara hakiki memang sejalan 

dengan yang dapat diterima nalar manusia sebagai makhluk ciptaan. Oleh karena itu, 

pemikiran pendidikan Islam beranjak pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk 

ciptaan Allah. Sebagai makhluk ciptaan, manusia dinilai sebagai sosok pribadi yang 

unik dan terikat kepada ketentuan penciptanya. 

Dalam konteks ini dapat dilihat bagaimana rangkaian hubungan antara tujuan 

manusia diciptakan dengan tujuan wahyu diturunkan. Manusia menginginkan 

kebahagiaan hidup, sedangkan wahyu diturunkan sebagai pedoman untuk 

membimbing manusia ke arah pencapaian kebahagiaan hidup tersebut. Adapun 

kebenaran wahyu bersifat hakiki, ditegaskan dalam pernyataan allah: 

                   

Artinya: “Inilah kitab (al-Quran) yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa”(QS.Al-Baqorah,2:2) kebenaran hakiki yang 

didasarkan atas jaminan sang pencipta. 
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Sejalan dengan pandangan pendidikan, bahwa manusia merupakan obyek 

dansekaligus subyek pendidikan, maka dalam pendidikan Islam, manusia dinilai 

menempati titik sentral.Namun demikian dalam statusnya selaku hamba Allah, 

makhluk maupun selaku khalifah-Nya, manusia tidak hidup sendiri. Selain hidup 

dalam lingkungan jenisnya sebagi sesama manusia, makhluk inipun hidup tergantung 

dari kemampuan mengembangkan diri serta memanfaatkan lingkungan alam 

sekitarnya. Karena itu pemikiran tentang dasar pendidikan Islam erat kaitanya dengan 

prinsip-prinsip hidup manusia dalam kaitan dengan dirinya, masyarakat serta 

lingkungan alamnya.51 

2. Dasar Pendidikan Barat 

Seperti yang kita ketahui bahwasanya dasar dari pendidikan Barat tidak lain 

hanya dengan menggunakan rasio berbeda dengan Islam yang menggunakan al-Quran 

dan al-Hadits sebagai dasar pendidikan, hal inilah yang membedakan antara Dasar 

pendidikan Islam dan Barat. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa pendapat dari para 

ilmua Barat. 

Setelah mengalami fase panjang zaman kegelapan yang disebut sebagai the 

dark ages of europe, peradaban modern kemudian mengembangkan Workview dan 

filsafat ilmu sekuler, yang menolak “keberadaan dan kehadiran tuhan” Tuhan dalam 

seluruh aspek kehidupan. “Tuhan” dipandang sebagai sesuatu yang “mengganggu” 

kebebasan manusia. Filsufterkenal, Jean-Paul Sartre (1905-1980) menyatakan bahwa 

sekalipun Tuhan itu ada, itu pun harus ditolak, sebab ide tentang Tuhan mengganggu 
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kebebasan mereka: “even if god existed, it wiill still necessary to reject him, since the 

idea of God negates our freedom” (Karen Armstrong, Historu of God, 1993:378) 52 

Ludwig Feurbach (1804-1872), murid Hegel dan seorang teolog, merupakan 

salah seorang pelopor paham ateisme di abad modern. Ludwig Feurbach, seorang 

teolog menegaskan prinsip filsafat yang paling tinggi adalah manusia. Sekalipun 

agama ataupun teologi menyangkal, namun pada hakikatnya, agamalah yang 

menyembah manusia (religion that worships man). Agama kristen sendiri yang 

menyatakan Tuhan adalah manusia dan manusia adalah Tuhan (God is man, man is 

God). Jadi agama akan menafikan Tuhan yang bukan manusia. Makna sebenarnya 

dari teologi adalah antropologi (the true sense of Theology is Anthropology). Agama 

adalah mimpi akal manusia (religion is the dream of human mind). 

Terpengaruh dengan karya Ludwig Feurbach, Karl Mark (m. 1883) 

berpendapat agama adalah keluhan makhluk yang tertekan, perasaan dunia tanpa hati, 

sebagaimana ia adalah suatu roh zaman yang tanpa roh. Agama adalah candu rakyat. 

Dalam pandangan Marx, agama adalah faktor sekunder, sedangkan faktor primer 

ekonomi. 

Selain itu Marx memuji karya Charles Robert Darwin (m. 1882) dalam bidang 

sains, yang menyimpulkan Tuhan tidak berperan dalam penciptaan. Bagi Darwin asal 

mula spesis ( origin of species) bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari “adaptasi kepada 

lingkungan” (adaptation of to the environment). Menurtnya lagi, Tuhan tidak 

menciptakan makhluk hidup semua sepesis yang berbeda sebenarnya berasal dari satu 
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nenek moyang yang sama. Sepesies menjadi berbeda antara satu dan yang lain 

disebabkan kondisi-kondisi alam. (natural conditions).53 

Adapun Ilmuan yang mengkritik teori Darwin tentang evolusi bahwasanya 

tuhan tidak ikut serta dalam penciptaan manusia namun hal ini tidak dapat dibuktikan 

secara rasional oleh Darwin seperti halnya yang di kemukakan oleh W. R. Thomson 

sebagai berikut:  

a. Arah evolusi yang digerakkan oleh seleksi alam untuk meningkatkan 

kemampuan adaptasi dan perlengkapan masing-masing spesies untuk bertahan 

hidup dan meneruskan karekteristiknya kepada keturunannya sehingga akan 

terus bertambah dan berubah dalam jumlah, tidak dapat di buktikan Darwin 

dengan merujuk kepada fakta-fakta mekanisme dan kerja seleksi alam secara 

ilmiah. 

b. Doktrin Darwin bahwa spesies berawal dari evolusi seleksi alam, dan asal-

usul bentuk-bentuk kehidupan lewat penurunan dengan modifikasi, serta 

adanya transformasi dengan mengalami perubahan kecil yang terus 

menumpuk dalam struktur dan istingnya akibat seleksi alam sehingga terjadi 

perubahan spesies tetapi demonstrasi ini tidak dapat menunjukkan contoh 

konkrit dari transmutasi nyata serta mekanisme yang menghasilkan berbagai 

macam bentuk kehidupan. 

c. Postulat Darwin tentang karekteristik yang muncul pada embrio pada tahap 

perkembangannya pada nenek moyang, umumnya terjadi tidak pada awal 
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kehidupan, yang kemudian diuraikan oleh Haeckle sebagai hokum biogenetic 

besar (Ontogeni menulangi filogeni) atau hewan yang berkembang ”memanjat 

pohon silsilsahnya sendiri”, yaitu dengan menyusun bentuk-bentuk kehidupan 

hewan yang ada ke dalam suatu rangkaian yang meruntut dari bentuk 

sederhana ke bentuk yang lebih kompleks, lalu menyisipkan entitas imajiner 

yang terdapat ketidaksinambungan dan kemudian memberi fase-fase 

embriogenik nama yang sesuai dengan tahap-tahap yang disebut  rangkaian 

evolusi. Namun haeckle tidak mampu menghasilkan hukum alam yang 

diperoleh dari hasil induksi atas fakta-fakta, karenanya hokum biogenetic 

tidak bias digunakan sebagai bukti evolusi. 

d. Penyelidikan hereditas, variasi, dan mutasi secara ilmiah oleh para ahli yang 

sejak lama berlangsung hingga sekarang serta ilmu taksonomi meruntuhkan 

teori Darwin tersebut.54 

Dari pendapat para ilmuan Barat di atas walaupun ada yang mengkritik teori 

evolusi Darwin dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan Barat berlandasan 

berdasarkan rasio bukan berdasarkan wahyu, apa yang dianggap benar oleh rasio 

itulah yang dijadikan pijakan. 

“Dalam pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas, peradaban Barat 

modern telah membuat ilmu menjadi probematis. Sekalipun peradaban Barat modern 

menghasilkan juga ilmu yang bermanfaat, namun peradaban tersebut juga telah 
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menyebabkan kerusakan dalam hidup manusia. Ilmu Barat modern tidak dibangun di 

atas wahyu dan kepercayaan agama, namun berdasarkan tradisi budaya yang 

diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang 

memusatkan manusia sebagai makhluk rasional”55. 

Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan Barat di bentuk dari acuan 

pemikiran falsafah mereka yang dituangkan dalam pemikiran yang bercirikan 

materialisme, idealisme, sekulerisme dan rasionalisme, apa yang dianggap mereka 

baik dan benar dapat membuatnya bahagia. Pendidikan Barat tidak mengenal yang 

nama agama walaupun mereka mempercayainya kalau adanya Tuhan. Bagi mereka 

agama adalah kebutuhan sekunder sedangkan kebutuhan primer adalah ekonomi. 

C. Tujuan Pendidikan Islam dan Barat 

1. Tujuan Pendidikan Islam 

Konsep tujuan pendidikan menurut Omar Muhammad At-Taumy Asy-

Syaibany, adalah perubahan yang diinginkan melalui proses pendidikan, baik pada 

tingkah laku individu pada kehidupan pribadinya, pada kehidupan masyarakat dan 

alam sekitar maupun pada proses pendidikan dan pengajaran itu sendiri sebagai 

aktivitas asasi dan proporsisi diantara profesi asasi dalam masyarakat. (Asy-Syabany, 

1979: 399). Berdasarkan konsep ini pendidikan dipandang tidak berhasil atau tidak 

mencapai tujuan apabila tidak ada perubahan pada diri peserta didik setelah 

menyelesaikan suatu program pendidikan. 
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Tujuan ialah sesuatu yang diharapkan tercapainya setelah suatu usaha atau 

kegiatan selesai. Pendidikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang berproses 

melalui beberapa tahap dan tingkatan-tingkatan yang mempunyai tujuan yang 

bertahap dan bertingkat pula. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang 

berbentuk tetap atau statis, melainkan suatu keseluruhan dan kepribadian seseorang 

berkenaan dengan seluruh aspek kepribadiannya.56 

Tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasi menjadi tiga tujuan pokok, yaitu 

keagamaan, keduniaan, dan ilmu untuk ilmu. Tiga tujuan tersebut terintegrasi dalam 

satu tujuan yang disebut tujuan tertinggi pendidikan Islam. Yaitu tercapainya 

kesempurnaan insani.57 

Para ahli pendidikan Islam berbeda-beda dalam merumuskan tujuan 

pendidikan Islam. Walaupun demikian, semuanya berada dalam mainstream 

pemikiran yang sama bahwa tujuan pendidikan Islam adalah hasil yang ingin dicapai 

dari proses pendidikan yang berlandasan Islam. Ahmad D. Marimba mengemukakan 

dua macam tujuan, yaitu tujuam sementara dan tujuan akhir. 

Tujuan sementara yaitu sasaran sementara, yang harus dicapai oleh umat 

Islam yang melaksanakan pendidikan  Islam. Tujuan sementara disini adalah 

tercapainya berbagai kemampuan, seperti kecakapan jasmaniah, pengetahuan 

membaca, menulis, pengetahuan ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan, yang 
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dipergunakan manusia untuk memelihara hidupnya maka tujuan pendidikan haruslah 

berpangkal pada tujuan hidup manusia. Lalu apakah tujuan manuisia itu.? 

Tujuan hidup manusia menurut Islam tidak bisa terlepas dari ideologi Islam 

tentang manusia, yaitu selaku „abdullah dan khalifatullah dalam makna akumulatif, 

yang pengajawantahannya akan melahirkan keberadaan manusia yang digambarkan 

dalam doa yang selalu di baca dalam shalat: 

Artinya:“Wahai tuhanku! Sesungguhnya shalatku ibadahku, hidup dan matiku, 

semuanya adalah untukmu”58. 

Tujuan pendidikan Islam pada dasarnya ialah mempersiapkan perkembangan 

anak agar mampu berperan serta secara berkesinambungan dalam pembangunan 

manusia yang berkembang terus dan mampu beramal kebajikan selama dalam upaya 

mencari kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Inilah yang merupakan jalan Islam 

yang diajarkan dalam kitab suci Al-Qur‟an sebagai berikut:  

                       

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) dunia”. (Q.S Al-Qasas, 28: 77)59 

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan 

insan puripurna.  Menurutnya, manusia mencapai kesempurnaan apabila mau 

berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadhillah melalui ilmu 
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pengetahuan yang dipelajarinya. Fadhilah ini selanjutnya dapat membawanya dekat 

kepada Allah dan akhirnya membahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat. 

Selanjutnya ia mengatakan: 

“Apabila memperhatikan ilmu pengetahuan, niscaya anda akan melihat 

kelezatan kepadanya sehingga anda merasa perlu mempelajarinya dan akan 

mendapatkan bahwa ilmu itu merupakan sarana menuju kampung akhirat beserta 

kebahagiaanya dan merupakan media untuk bertaqarrub kepada Allah SWT. Dan 

taqarrub itu tidak bisa diraihnya jika tidak dengan ilmu tersebut. Martabat yang 

paling tinggi yang menjadi hak bagi manusia adalah kebahagiaan yang abadi. Dengan 

yang paling utama ialah sesuatu yang dapat mengantar pada kebahagiaan itu. 

Kebahagiaan tidak dapat dicapai tanpa melalui ilmu dan amal. Sementara amal tidak 

dapat diraih sekitarnya tidak melalui ilmu dan cara pelaksaan mengamalkannya. 

Pangkal kebahagiaan didunia dan akhirat adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu 

mencari ilmu termasuk amal yang utama”.60 

Menurut M. Athiyah Al-Abrasi, para ahli pendidikan Islam telah sepakat 

bahwa maksud pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik 

dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, melainkan mendidik akhlak 

dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka 

dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang 

suci, iklas, dan jujur. Tujuan pokok dan utama dari pendidikan Islam adalah mendidik 

budi pekerti dan pendalaman jiwa. Ia menyimpulkan lima tujuan umum yaitu sebagai 

berikut. 

1. Pembentukan akhlak yang mulia. Kaum muslim dari dahulu sampai sekarang 

menyepakati bahwa pendidikan akhlak merupakan inti pendidikan Islam dan 

bahwa mencapai ahklaq  yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang 

sebenarnya. 
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2. Meningkatkan kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam bukan hanya 

menitik beratkan keagamaan, melainkan pada kedua-duanya. 

3. Mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat atau sekarang ini dikenal 

dengan nama tujuan-tujuan vokasional dan profesional. 

4. Menumbuhkan semangat nasional pada pelajar, memuaskan keingin tahu 

(curiosity), dan memungkinkan mereka mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. 

5. Menyiapkan pelajaran dari segi profesional, teknikal, dan pertukangan supaya 

dapat menguasai profesi tertentu dan ketrampilan pekerjaan tertentu agar 

mereka dapat mencari rezeki dalam hidup di samping memelihara segi 

kerohanian dan keagamaan61. 

Secara garis besar, sesungguhnya tujuan pendidikan Islam dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

1. Menyempurnakan hubungan manusia dengan Khalik-Nya agar semakin dekat 

dan terpelihara, semakin tumbuh dan berkembang keimananya, semakin 

terbuka pulalah kesadaran akan penerimaan rasa ketaatan dan ketundukan 

pada segala perintah dan segala larangan-Nya sehingga terbuka peluang untuk 

memperoleh kesempurnaan hidup. 

2. Menyempurnakan hubungan manusia dengan sesamanya, memelihara, 

memperbaiki, dan meningkatkan hubungan antara manusia dan lingkungan. 

Disini terjadi intraksi antara sesama manusia, baik dengan muslim maupun 
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bukan sehingga tampak citra Islam dalam masyarakat yang ditunjukan oleh 

tingkah laku para pemeluknya. 

3. Mewujudkan keseimbangan, kelarasan, dan keserasian antara hubungan 

manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan mengaktifkan 

kedua-duanya sejalan dan berjalin secara serasi, seimbang, dan selaras dalam 

bentuk tindakan dan kegiatan dalam sehari-hari. 

Oleh karena itu, dapatlah dirumuskan secara singkat bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah mengarahkan dan membimbing manusia melalui proses pendidikan 

sehingga menjadi orang dewasa yang berkepribadian muslim yang takwa, berilmu 

pengetahuan, dan berketrampilan melaksanakan ibadah kepada tuhan sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan umum pendidikan Islam tak lain hanyalah 

mendapatkan ridha dari Allah SWT dan barokah hidup yang akan menghantarkan 

manusia kedalam kesuksesan dunia dan akhirat. 

2. Tujuan Pendidikan Barat 

Untuk mengetahui tujuan pendidikan Barat, kita harus mengetahui pemikir-

pemikir pilosof Barat yang dipelopori Saint Thomas Aquinas (1225-1237), Descartes 

(1596 – 1650), August Comte (1798–1857 M), John Lock, John Dewey, Hegel, 

Spenser dan lain-lain, terutama yang ide-idenya berkaitan dengan pemikiran tentang 

pendidikan. Berikut ini beberapa pemikiran mereka tentang tujuan pendidikan. 

1. Tujuan keduniawian sebagaiman menurut paham pragmatism yang pelopori 

oleh John Dewey dan William Kilpatrick adalah diarahkan pada pekerjaan 
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yang berguna dan untuk mempersiapkan anak menghadapi kehidupan masa 

mendatang.  

2. Saint Thomas Aquinas (1225-1237 M) berpendapat bahwa tujuan pendidikan 

dan tujuan hidup adalah merealisasikan kebahagiaan dengan cara 

menanamkan keutamaan akal dan akhlak (moralitas). Juga John Lock 

memperkuat pentingnya pendidikan akhlak. Sedangkan Jean Jaque Rousseau 

mengajak kepada kehidupan yang amaliah dan menganjurkan agar pendidikan 

berbuat untuk menyenagkan dan menghormati kegemaran anak-anak juga 

kebebasan anak untuk tumbuh sesuai dengan tabiatnya.  

3. Hegel (1770-1831 M) berpendapat bahwa sebaiknya pendidikan itu berusaha 

untuk mendorong perkembangan jiwa kelompok dan menghindari perbuatan 

yang membawa kepada dorongan kebendaan (matreialisme). 

4. Spencer (1820-1902 M) berpendapat bahwa sesunggunhnya pendidikan 

bertujuan mempersiapkan anak-anak untuk mencapai kehidupan yang 

sempurna.  

5. Thorndike memberikan pengertian terhadap tujuan pendidikan yaitu adalah 

membentuk manusia agar mencintai segala sesuatu yang benar dan mampu 

mengendalikan hukum alam dan lingkungan.  

Tujuan-tujuan diatas adalah berbeda-beda karena didasarkan atas kehidupan 

bangsa-bangsa dahulu sesuai dengan zamannya, yang lebih menitik beratkan kepada 

kemampuan diri untuk memenuhi kebutuhan diri. 
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Yang jelas, tujuan pendidikan Barat lebih pragmatis. Pendidikan diarahkan 

untuk melahirkan individu-individu pragmatis yang bekerja untuk meraih kesuksesan 

materi dan profesi sosial yang akan memakmuran diri, perusahaan dan Negara. Tidak 

melihat untuk apa selanjutnya.  

Teori pendidikan Barat membagi tujuan pendidikan menjadi dua pandangan 

besar:  

Pertama adalah Society-centered yang melihat pendidikan sebagai kendaraan 

untuk menciptakan warga Negara yang baik. Argumentasi dari pendekatan ini karena 

manusia adalah makhluk sosial, dan pengetahuan itu dikonstruksikan oleh 

lingkungan, maka pendidikan harus mampu mempersiapkan manusia agar memiliki 

peran dan beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya. 

Kedua adalah child atau person-centered position, yaitu yang lebih 

menekankan kebutuhan, kemampuan dan ketertarikan dari si murid itu sendiri62. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Barat yaitu menciptakan 

makhluk sosial dan berpengetahuan tinggi untuk kemakmuran hidup manusia masa 

sekarang dan yang akan datang mencakup kebebasan dan kegemaran untuk 

mendorong manusia menitik beratkan kepada kemampuan diri dalam memnuhi 

kebutuhan hidup. 
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BAB III 

PEDIDIKAN ISLAM DAN BARAT DI INDONESIA 

A. Pendidikan Islam dan Barat (Perspektif Sejarah) 

1. Pendidikan Islam Sebelum Tahun 1900 

Sebelum tahun 1900, kita mengenal pendidikan Islam secara perorangan, 

melalui rumah tangga dan surau/langgar atau masjid. Pendidikan secara perorangan 

dan rumah tangga itu lebih mengutamakan pelajaran praktis, misalnya tentang 

ketuhanan, keimanan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Belum 

ada perpisahan mata pelajaran tertentu dan pelajaran yang diberikan pun belum 

sistematis. 

Pendidikan Islam pada masa ini bercirikan hal-hal sebagi berikut: 

a. Pelajaran diberikan satu demi satu; 

b. Pelajaran ilmu sharaf didahulukan dari ilmu nahwu 

c. Buku pelajaran pada mulanya dikarang oleh ulama Indonesia dan 

diterjemahkan kedalam bahasa daerah setempat. 

d. Kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan  

e. Pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan dalam satu buku saja  

f. Toko buku belum ada, yang ada hanyalah menyalin buku dengan tulisan 

tangan. 

g. Karena terbatasnya bacaan, materi ilmu agama sangat sedikit. 
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h. Belum lahir aliran baru dalam Islam.63 

2. Pendidikan Islam pada Masa Peralihan (1900-1908) 

Lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum tahun 1900 masih relatif sedikit 

dan berlangsung secara sederhana. Setelah itu, dalam pereode yang disebut peralihan 

ini telah banyak berdiri tempat pendidikan Islam terkenal disumatera, seperti Surau 

Parabek Bukit Tinggi (1908) yang didirikan oleh Syekh H. Ibrahim Parabek dan di 

Pulau Jawa seperti Pesantren Tebuireng, namun sistem madrasah belum dikenal. 

Adapun pelajaran agama Islam pada masa peralihan ini bercirikan hal-hal 

sebagi berikut: 

1. Pelajaran untuk dua sampai enam ilmu dihimpun secara sekaligus; 

2. Pelajaran ilmu nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu sharaf; 

3. Semua buku pelajaran merupakan karangan ulama Islam kuno dan dalam 

bahasa Arab; 

4. Semua buku dicetak; 

5. Suatu ilmu diajarkan dari beberapa macam buku, rendah, menengah, dan 

tinggi. 

6. Telah ada toko buku yang memesan buku-buku dari Mesir atau Mekkah. 

7. Ilmu  agama telah berkembang luas berkat banyaknya buku bacaan 

8. Aliran baru dalam Islam seperti yang dibawa oleh majalah Al-Manar di Mesir 

mulai lahir. 
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Pada waktu itu kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan 

Islam Indonesia sangat ketat. Di samping itu, juga pemerintah kolonial gencar 

memprogandakan pendidikan yang mereka kelola, yaitu pendidikan yang 

membedakan antara golongan priyayi atau pejabat bahkan yang beragama Kristen. 

3. Pendidikan Islam Sesudah Tahun 1909 

Gaung isu nasionalisme meramaban kemana-kemana. Ini berkat tampilnya 

Budi Utomo pada tahun 1908, yang menyadarkan bangsa Indonesia yang selama ini 

Cuma mengandalkan kekuatan dan kedaerahan tanpa memperhatikan, untuk 

mencapai keberhasilan. Karena itulah, sejak tahun 1908 timbul kesadaran baru dari 

bangsa Indonesia untuk memperkuat persatuan. 

  Sistem madrasah baru dikenal pada permulaan abad ke-20 sistem ini 

membawa pembaruan, antara lain:   

1. Perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogon menjadi 

klasikal. 

2. Pengajaran pengetahuan umum disamping pengetahuan agama dan bahasa 

Arab.64 

Latar belakang pertumbuhaan Madrasah di Indonesia dapat dikembalikan 

pada dua situasi yaitu : 

Pertama,faktor pembaruan Islam. Dalam tradisi pendidikan Islam di 

Indonesia, kemunculan dan perkembangan madrasah tidak dapat dilepaskan dari 

gerakan pembaruan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama 
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Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam, baik Jawa, 

Sumatera maupun Kalimantan. Bagi kalangan pembaharu, pendidikan agaknya 

senantiasa dipandang sebagai aspek strategi dalam membentuk pandangan keislaman 

masyarakat. Dalam kenyataannya, pendidikan yang terlalu berorientasi pada ilmu-

ilmu agama „ubudiyyah, sebagaimana ditunjukan dalam pendidikan di Masjid, Surau, 

dan Pesantren, pandangan keislaman masyarakat agaknya kurang memberikan 

perhatian kepada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Karena itu 

untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan tindakan masyarakat itu, 

langkah strategis yang harus ditempuh adalah memperbaharui sistem pendidikanya 

dalam konteks ini agaknya pada awal abad ke 20 madrasah muncul dan berkembang 

di Indonesia 

Munculnya gerakan pembaharuan di Indonesia pada awal abad ke 20 di latar 

belakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks dengan menggunakan rentang 

waktu antara 1900-1945, Karel A Steenbrink mengidentifikasi empat faktor yang 

mendorong gerakan pembaharuan Islam di Idonesia abad 20, antara lain: (1) Faktor 

keinginan untuk kembali pada al-Qur‟an dan al-Hadist; (2) Faktor semangat 

nasionalisme dalam melawan penjajah. (3) Faktor memperkuat basis gerakan sosial 

ekonomi, budaya dan politik; dan (4) Faktor pembaharuan pendidikan Islam. Dalam 

hal ini, ia memberikan catatan bahwa ke empat itu tidak secara terpadu mendorong 

gerakan pembaharuan, melainkan bahwa gerakan-gerakan pembaharuan yang muncul 

di Indonesia disebabkan oleh salah satu atau dua faktor tersebut dengan kata lain 
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menurut Steenbrink, gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia memiliki 

alasan dan motif berbeda-beda.65 

Eksitensi pendidikan Islam di Indonesia ditantang oleh kehadiran lembaga-

lembaga pendidikan Barat dalam bentuk sekolah sekuler, yang dikembangan oleh 

penjajah. Sampai munculnya pembaharuan akhir abad ke 19 M, respon atas tantangan 

itu lebih bersifat isolatif, dimana pendidikan Islam mengasingkan diri dari pengaruh 

pendidikan modern. Dengan pola ini dalam waktu yang cukup lama, pendidikan 

Islam hanya mengkhususkan kepada pengkajian ilmu-ilmu keagamaan dan hampir 

tidak mengajarkan sama sekali mengajarkan mata pelajaran umum. Kehadiran 

madrasah pada awal 20 M dapat dikatakan sebagai perkembangan baru dimana 

pendidikan Islam mulai mengadopsi mata pelajaran non keagamaan. Hal ini 

dimungkinkan karena gerakan pembaharuan, seperti halnya di Timur Tengah yang 

diperkarsai oleh al- Afghani dan Abduh, mulai muncul dengan semangat progresif. 

Madrasah di Indonesia dengan demikian tidak sepenuhnya mencontoh sekolah-

sekolah Belanda, tetapi sangat mungkin merupakan proses logis dari gerakan 

pembaharuan yang dilancarkan oleh umat Islam sendiri.66 

Pengaruh tokoh pembaharu Timur Tengah terhadap gerakan umat Islam di 

Indonesia dimungkinkan antara lain karena terbukaknya kesempatan untuk 

memperdalam Islam dibeberapa pusat pendidikan Islam di Timur Tengah, khusunya 

Kairo, Madinah dan Mekkah. Kesempatan ini digunakan oleh para mahasiswa 
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Indonesia untuk belajar di kota-kota tersebut sehingga mereka mengalami langsung 

suasana pembaharuan yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh seperti al-Afghani, Abduh, 

Ridha Qutb dan lain-lain. Karena perhatian mereka yang sangat besar terhadap 

pembaharuan sejak di kairo, tidak heran jika setelah kembali ke Tanah Air mereka 

juga berusaha mengembangkan gagasan pembaharuan dalam bidang pembaharuan di 

kampung halamannya masing-masing. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia dipengaruhi secara cukup 

kuat oleh Tradisi madrasah di Timur Tengah sejalan dengan gerakan pembaharuan 

yang dilakukan oleh para tokoh muslim.  

Kedua respon terhadap polotik Hindia Belanda. Pada zaman pemerintahan 

Hindia Belanda mereka mengembangkan sistem pendidikan ke sekolahan untuk 

rakyat Indonesia, pada mulanya terbatas untuk kalangan bangsawan, yakni Sekolah 

Kelas Satu (Hollands  Inlandssche School/HIS) dan Sekolah Kelas Dua (Standard 

School). Sekolah-sekolah ini diselenggarakan untuk tujuan mencetak pegawei-

pegawei pemerintah, juga pegawei perdagangan dan perusahaan. Setelah mengalami 

perubahan-perubahan, masing-masing sekolah memakan waktu tujuh tahun dan lima 

tahun. Dalam politik pendidikan Hindia Belanda, pendiri sekolah-sekolah ini 

merupakan langkah susulan setelah sebelumnya pemerintah hanya menyediakan 

pendidikan bagi kalangan Belanda sendiri. Dengan demikian, jika pada masa awal 

penjajahan, sekolah merupakan pendidikan eklusif bagi kelompok-kelompok terpilih 

menurut ukuran Pemerintah Hindia Belanda, maka mulai abad ke 20 M atas perintah 
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Gubernur Jenderal Van Heutsz sistem pendidikan itu mulai diselenggarakan bagi 

masyarakat yang lebih luas dalam bentuk sekolah-sekolah desa.67 

Karena berbagai alasan yang menyangkut perkembangan wilayah Asia pada 

khususnya dan negara-negara jajahan lain pada umumnya, pemerintah Hindia 

Belanda pun mengembangkan sistem persekolahan untuk rakyat secara luas dengan 

biaya yang murah. Mulai tahap ini, rakyat yang sebelumnya hanya memiliki pilihan 

untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren surau dan 

masjid, mulai mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah Hindia 

Belanda. Sebagai konskuensinya didirikanya sekolah-sekolah Belanda di berbagai 

tempat, maka lembaga-lembaga tradisional rakyat mendapat saingan yang lebih 

langsung. Dalam kenyataanya di lapangan, Sekolah Desa tidak hanya menawarkan 

biaya murah serta pelajaran yang lebih praktis, tetapi juga menjanjikan pekerjaan 

yang cukup bervariasi meskipun masih pada level rendah. 

Selain Sekolah Desa, pemerintah Hindia Belanda juga mengembangkan 

sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Pada tahun 1914 pemerintah Hindia Belanda status 

Meer Unigebreid Lager Onderwijs (MULO), dari lembaga kursus menjadi sekolah 

lanjutan. Lulusan HIS terbuka untuk mengikuti MULO sehingga kesempatan bagi 

kalangan bangsawan Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan melalui sekolah 

lanjutan mulai terpenuhi. Untuk kelanjutan dari MULO, disediakan sekolah lanjut 

tingkat atas, yang terkenal dengan AMS. Untuk pertamakalinya, AMS didirikan di 

Yogyakarta pada tahun 1919 dengan klasifikasi bagian B yang mengkhususkan pada 

                                                           
67

Ibid, hlm. 30. 



52 
 

ilmu pengetahuan kealaman. Kemudian menyusul AMS bagian A dalam bidang ilmu 

pengetahuan kebudayaan, di Bandung dan Surakarta. Jika kita perhatikan secara 

seksama agaknya sekolah-sekolah seperti HIS, MULO dan AMS adalah merupakan 

cikal bakal berdirinya sekolah-sekolah tingkat dasar (SD), menengah pertama (SMP), 

dan menengah atas (SMA) yang menjadi sistem persekolahan sejak masa 

kemerdekaan Indonesia.68 

Perkembangan sekolah yang semakin merakyat dalam batas yang cukup jauh 

lebih merangsang kalangan umat Islam untuk memberikan respon. Dalam hal ini 

mereka memikirkan bahwa diskriminasi untuk mendapatkan kesempatan pendidikan 

yang seluas-luasnya masih sangat jelas dalam politik dan kebijakan pemerintah 

Hindia Belanda. Kebanyakan rakyat Indonesia bagaimanapun masih akan tetap bodoh 

karena tingkat pendidikan yang diperkenankan bagi mereka hanya terbatas pada 

sekolah rendah. Dari sudut ini, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan kecerdasan mereka atas prinsip persamaan sebagaimana yang menjadi 

asas ajaran Islam. Namun disisi lain, pendidikan Islam sudah saatnya pula 

menawarkan pendidikan pola pendidikan yang lebih maju, baik dalam hal 

kelembagaan, struktur materi, maupun metodologinya, sehingga dapat mengimbangi 

sekolah-sekolah ala Belanda. 

Kesadaran untuk memperbaharui pendidikan Islam ini dimiliki oleh sejumlah 

tokoh khususnya mereka yang sudah mengenyam sekaligus pendidikan Islam 

tradisional dan pendidikan sekolah ala Belanda. Dalam pemikiran mereka, perlu 
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ditempuh cara kombinasi yaitu mata pelajaran keagamaan tetap diadakan tetapi 

ditambah dengan mata pelajaran umum seperti membaca, menulis, berhitung, bahasa, 

ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan kebudayaan, dan ketrampilan-ketrampilan 

administrasi seperti organisasi. Metode pengajaranya pun direkayasa sedemikian rupa 

sehingga lebih efektif sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.69 

Usaha untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang sebanding sekolah 

ala Belanda dalam perkembangannya menjadi agenda bagi hampir semua organisasi 

dan gerakan Islam di Indonesia. Setiap organisasi tersebut memiliki bagian atau seksi 

khusus yang menangani masalah pendirian madrasah-madrasah di berbagai daerah. 

Dengan corak masing-masing yang berbeda, madrasah-madrasah itu menandai suatu 

perkembangan pendidikan Islam yang tidak lagi terbatas pada pengajaran ilmu-ilmu 

agama. Dengan mendirikan madrasah, umat Islam agaknya telah memberikan respon 

yang cukup tepat terhadap kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda, 

sehingga pendidikan Islam disatu sisi tidak terlalu tertinggal, dan disisi lain tetap 

mempertahankan ciri-ciri keislamanya yang kuat. Dalam bahasa lain yang lebih 

sederhana dapat dikatakan bahwa madrasah, dalam batas-batas tertentu, merupakan 

lembaga persekolahan belanda yang diberi muatan keagamaan. 

Dalam kaitanya dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia dari 

waktu ke waktu, madrasah pun tumbuh dan berkembang secara terus menerus. 
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Berikut ini dikemukakan perkembangan madrasah dari masa penjajahan sampai 

dengan sekarang.70 

4. Faktor Kondisi Luar Negeri 

 Kondisi luar negeri yang dimaksud disini adalah bagaimana keadaan dunia 

Islam terutama abad ke-19 dimana sebagaian besar berada dibawah kekuasaan 

penjajah Barat. Menghadapi keadaan yang demikian, tampaknya umat Islam terbagi 

menjadi tiga kelompok dengan sikap berbeda pula. Tiga kelompok atau tiga golongan 

tersebut adalah: pertama, mereka yang menutup diri dari modernisasi Barat. Kedua, 

mereka yang membuka diri terhadap modernisasi Barat. Ketiga, mereka yang 

membuka modernisasi Barat dengan penuh selektif. Rupanya ketiga bentuk 

pembaharuan tersebut merambat masuk kedalam dunia pendidikan Islam. Akibatnya 

lahirlah pola-pola pembaharuan pendidikan Islam, yaitu: 

1. Pola yang berorientasi kepada pendidikan modern di Eropa 

Dengan pola ini diupayakan untuk mengambil alih segala bentuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Barat. Baik dari segi 

sistem, metode ataupun materi yang sepenuhnya berkiblat ke Barat. Alasan kenapa 

hal ini dilakukan, karena menurut golongan ini, kemajuan dunia Barat sekarang 

adalah karena mereka mewarisi kemajuan yang pernah dimiliki oleh ummat Islam di 

masa jayanya. Oleh sebab itu tidaklah salah kalau kita juga bersikap sebagaimana 

orang Barat dulu bersikap terhadap kemajuan dunia Islam. 

2. Pola yang berorientasi kepada pemurnia kembali ajaran Islam  
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Menurut golongan ini, kelemahan ummat Islam adalah akibat ummat Islam 

sendiri meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, di zaman rasullullah SAW di 

mana Islam yang ada sudah bercampur dengan paham-paham atau kepercayaan luar. 

Untuk itu ummat harus kembali kepada ajaran yang asli yang bersumber kepada 

alquran dan hadis tanpa ditambah atau dikurangi. 

Yang menjadi ciri khas gerakan ini adalah tajdid, dimana tajdid ini inti 

utamanya terletak kepada kemampuan akal, maka pengetahuan modern yang lebih 

menyadarkan pada akal harus dipelajari di samping pengetahuan modern sebagai 

tema sentral adalah menolak taklid, dimana dorongan ini terutama datang dari 

Muhammad Abduh dan murid-muridnya di Mesir. 

3. Pola yang berorientasi kepada nasionalisme dan kekayaan budaya bangsa 

masing-masing  

Timbulnya pola ini sebagai akibat munculnya rasa dan sifat nasionalisme yang 

mendalam didalam diri tiap muslim. Umat Islam yang berada diseluruh dunia terdiri 

dari berbagai suku bangsa dan budaya. Kenyataan ini mengakibatkan tumbuhnya 

negara-negara yang berdasarkan nasionalisme masing-masing. Kenyataan lain, 

adanya pemahaman bahwa ajaran Islam dapat dan bisa diterapkan sesuai dengan 

kondisi waktu dan tempat. Hal ini melahirkan pemikiran untuk berupaya 

memperbaiki ummat Islam dengan memperhatikan kondisi objektif umat Islam itu 

sendiri-sendiri dimana ia berada. Sehingga pada giliranya melahirkan sintesa antara 
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unsur-unsur ajaran Islam, kodnisi budaya masing-masing dan kadang-kadang budaya 

Barat71. 

Jadi adanya perpaduan berbagai faktor diatas, banyak melatarbelakangi 

kelahiran madrasah yang baik mengenai sistem atau materi mengalami perubahan 

dari sistem lama di pesantren. Sebab walau bagaimanapun awal mulanya pendidikan 

Islam dalam bentuk “madrasah” ini lebih banyak dikelola oleh mereka yang 

menerima pembaharuan tersebut. 

Oleh karena itu kelahiran madrasah tampaknya justru banyak karena 

kesadaran ummat Islam sendiri, meskipun mereka mempunyai lembaga pendidikan 

sendiri yang bernama pesantren, tapi karena tuntutan jaman, maka mereka harus 

berbuat, agar tidak tertinggal. Hal inilah yang dilakukan oleh kalangan muslim untuk 

meningkatkan standar pendidikan yang ada pada saat itu. 

Memang di lain pihak, penjajahan Belanda dengan segala usahanya untuk 

memecah-belah antara kaum adat dan kaum agama, namun semua itu tampaknya 

banyaknya menemui kegagalan. Dalam pada itu, pemerintahan kolonial kembali 

memasukkan anasir-anasir pendidikan Barat dengan mendirikan berbgai sekolah 

umum, dan membangun berbagai usaha di lapangan kesenian dan kebudayaan. 

Pada sekitar abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan 

sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan yang berkembang di dunia 

Barat, dimana sedikit banyak dapat mempengaruhi sistem pendidikan yang telah 
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berkembang di Indonesia, termasuk pesantren. Sistem pendidikan madrasah yang 

berkembang di dunia Islam pada umumnya, dan sistem sekolah yang di kembangkan 

oleh pemerintah kolonial mulai memasuki dunia pesantren. Sistem halaqah bergeser 

kearah sistem madrasah dalam bentuk klasikal, dengan unit-unit kelas dan sarana 

sebagai mana dalam kelas-kelas pada sekolah. 

Awalnya perubahan tersebut tidak terlepas sama sekali dengan surau, langgar 

ataupun masjid serta pesantren sebagai induknya. Tetapi dalam perkembangan 

selanjutnya, madrasah-madrasah tersebut didirikan secara terpisah diluar lingkungan 

surau, mesjid dan pesantren. Bahkan kemudian, dengan masuknya ide-ide 

pembaharuan dalam dunia Islam ke Indonesia, banyak memberikan pengetahuan saja 

tetapi juga mengajarkan pengetahuan umum. 

Sebagai madrasah yang pertama di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah di 

Padang (Sumatra Barat), yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 

1909. Madrasah Adabiyah ini pada mulanya bercorak agama semata-mata, namun 

kemudian pada tahun 1915 berubah coraknya menjadi HIS (Holand Inland School) 

Adabiyah. HIS Adabiyah merupakan sekolah pertama yang memasukkan pelajaran 

umum ke-dalamnya. Selanjutnya pada tahun 1910 didirikan Madrasah School 

(Sekolah Agama) yang dalam perkembanganya berubah menjadi Diniyah School 

(Madrasah Diniyah). Dan nama Diniyah School inilah yang kemudian berkembang 

dan terkenal.
72
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Setelah itu madrasah Diniyah berkembang hampir seluruh Indonesia, baik 

merupakan bagian dari pesantren atau surau ataupun berdiri di luarnya. Pada tahun 

1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiah (Kweekchool Muhammadiah) 

yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiah, sebagai realisasi dari 

cita-cita pembaharuan Pendidikan Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan. 

Sebelumnya pada tahun 1916 di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng 

Jombang (Jawa Timur), telah didirikan Madrasah Salfiah oleh KH. Hasyim Asy‟ari, 

sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran ke pesantren pada tahun 1929 atau 

usaha Kiai Ilyas, diadakan pembaharuan dengan memasukan pengetahuan umum 

pada madrasah tersebut. 

Dengan demikian, kita ketahui bahwa permulaan abad ke-20 merupakan masa 

pertumbuhan dan perkembangan madrasah hampir diseluruh Indonesia, dengan nama 

dan tingkatan yang bervariasi. Namun madrasah-madrasah tersebut, pada awal 

perkembangannya masih bersifat Diniyah semata-mata. Baru sekitar tahun 1930, 

sedikit demi sedikit, akan tetapi bertambah cepat, dilakukan pembaharuan terhadap 

madrasah dalam rangka memantapkan keberadanya, khususnya dengan penambahan 

pengetahuan umum.
73

 

Meskipun begitu kalau penyelenggaraanya pendidikan dan pengajarannya 

masih belum punya keseragaman antara daerah yang satu dengan yang lain, terutama 

sekali menyangkut kurikulum dan rencana pelajaran. Memang pembaharuan yang 

dilakukan sebelum masa kemerdekaan belum mengarah kepada penyeragaman 
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bentuk, sistem dan rencana pelajaran. Usaha kearah penyatuan dan penyeragaman 

sistem tersebut, baru dirintis sekitar tahun 1950 setelah Indonesia merdeka. Dan pada 

perkembangannya madrasah terbagi dalam jenjang-jenjang pendidikan; Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah
74

. Hal ini dilakukan karena 

adanya usaha para menteri untuk meningkatkan kualitas madrasah yang pada saat itu 

masih kurang baik sehingga pada perkembangan sekarang menjadi sekolah yang amat 

populer dalam kalangan Islam. 

B. Msdrasah dan Probematika Pendidikan 

1. Madrasah 

Penamaan lembaga pendidikan di Indonesia dewasa ini pada umumnya 

adaptasi dari bahasa Barat, seperti universitas (dari university), sekolah (dari school), 

akademi (dari academy), dan lain-lain. Akan tetapi tidak demikian dengan madrasah. 

Penerjemahan kata madrasah kedalam bahasa Indonesia dengan mengaitkan kepada 

bahasa Barat tidaklah tepat. Di Indonesia madrasah tetap dipakai dengan nama 

aslinya, madrasah, kendatipun pengertiannya tidak lagi persis dengan apa yang 

dipahami pada masa klasik, yaitu lembaga pendidikan tinggi, karena bergeser 

menjadi lembaga pendidikan dasar sampai menengah. Pergeseran makna dari 

lembaga pendidikan tinggai menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah 

itu,  tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Timur Tengah sendiri. Sebenarnya 

istilah “madrasah” itu sudah pernah dikenal pada awal Islam. Hanya saja, bukan 

dalam arti lembaga formal dengan pembagian kelas dan kurikulum seperti sekarang 
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ini, melainkan dalam arti sekedar tempat memberikan pelajaran dalam bentuk 

halaqah atau kelompok belajar yang mengambil tempat disebagian ruangan masjid.75 

a. Sistem Pendidikan dan Pengajaran di Madrasah 

Perpaduan antara sistem pada pondok pesantren atau pendidikan langgar 

dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern, merupakan sistem 

pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan di madrasah. Proses perpaduan 

tersebut berlangsung secara berangsur-angsur, mulai dan mengikuti sistem klasikal. 

Sistem pengajian kitab yang selama ini dilakukan, diganti dengan bidang-bidang 

pelajaran tertentu, walaupun masih menggunakan kitab-kitab yang lama. Sementara 

itu kenaikan tingkat pun ditentukan oleh penguasa terhadap sejumlah bidang 

pelajaran. 

Dikarenakan pengaruh dari ide-ide pembaharuan yang berkembang di dunia 

Islam dan kebangkitan nasional bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran 

umum masuk kedalam kurikulum madrasah. Buku-buku pelajaran agama mulai 

disusun khusus sesuai dengan tingkatan madrasah, sebagaimana halnya dengan buku-

buku pengetahuan umum yang berlaku disekolah-sekolah umum. Bahkan kemudian 

lahirlah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem penjenjangan dan bentuk-bentuk 

sekolah modern, seperti Madrasah Ibtidaiyah sama dengan Sekolah Dasar, Madrasah 

Tsanawiyah sama dengan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Aliyah sama 

dengan Sekolah Menengah Keatas. 
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Perkembangan berikutnya, pengadaptasian tersebut demikian terpadunya, 

sehingga boleh dikatakan hampir kabur perbedaanya, kecuali pada kurikulum dan 

nama madrasah yang diembeli dengan Islam. Kurikulum madrasah dan sekolah-

sekolah agama, masih mempertahankan agama sebagai mata pelajaran pokok, 

walaupun dengan persentase yang berbeda pada waktu pemerintah Repuplik 

Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama mulai mengadakan pembinaan dan 

pengembangan terhadap sistem pendidikan madrasah melalui Kementerian Agama, 

merasa perlu menentukan kriteria madrasah. Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri 

Agama untuk madrasah-madrasah yang berada dalam wewenangnya adalah harus 

memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok, paling sedikit 6 jam 

seminggu. 

Pengetahuan umum yang diajarkan dimadrasah adalah: 

1) Membaca dan menulis (huruf Latin) bahasa Indonesia 

2) Berhitung 

3) Ilmu Bumi 

4) sejarah Indonesia dan dunia. 

5) Olahraga dan Kesehatan 

Selain mata pelajaran agama dan Bahasa Arab yang disebutkan diatas, juga diajarkan 

berbagai ketrampilan sebagai bekal para lulusanya terjunkan kemasyarakat
76

. 
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b. Pembinaan dan Pengembangan Madrasah 

Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu kewajiban yang tegas-tegas 

menjadi ketentuan dalam Islam bagi pemeluknya, sehingga karenanya sebagai 

conditio a sine qua non yang harus dilaksanakan oleh umat Islam tanpa kecualinya. 

Maju mundurnya, rebah dan bangunya, besar kecilnya peran Islam tergantung pada 

berhasil tidaknya pendidikan dan pengajaran yang dilancarkan. 

Lembaga pendidikan Islam madrasah, sejak tumbuhnya merupakan lembaga 

pendidikan yang mandiri, tanpa bantuan dan bimbingan pemerintah kolonial Belanda. 

Setelah Indonesia merdeka, madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian 

dan pembinaan dari pemerintah Republik Indonesia. UUD 1945 mengamanatkan, 

agar mengusahakan terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang 

bersifat nasioanal.(UUD 1945 pasal 31:2). 

Dalam rangka merealisasikan amanat tersebut, maka Badan Pekerja Komite 

Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) sebagai Badan Pekerja MPR pada masa itu, 

merumuskan pokok-pokok Usaha Pendidikan dan Pengajaran, yang terdiri dari 

sepuluh pasal. Pada pasal 5, menetapkan bahwa: 

Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah salah satu alat dan 

sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam 

masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan 

yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah
77

.  

 Dalam hal ini untuk pembinaan dan tuntunan, wewenang diserahkan kepada 

Departemen Agama. Maksud dilaksanakanya pembinaan adalah agar madrasah 
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sebagai lembaga pendidikan Islam berkembang secara terintegrasi dalam satu sistem 

pendidikan nasioanal, sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945, meskipun 

pelaksanaannya tidak begitu berjalan mulus, karena masih adanya sikap sebagian 

masyarakat yang masih tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, satu sikap 

peninggalan penjajah Belanda. 

 Selanjutnya dalam rangka meningkatkan madrasah sesuai dengan sasaran 

BPKNIP agar madrasah dapat bantuan materiil dan bimbingan dari pemerintah, maka 

Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1952. 

Menurut ketentuan ini, yang dinamakan madrasah ialah “tempat pendidikan yang 

telah diatur sebagai sekolah dan memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama 

Islam menjadi pokok pengajarannya”. 

 Berdasarkan ketentuan tersebut, jenjang pendidikan pada madrasah tersusun 

sebagai berikut: 

1) Madrasah rendah atau sekarang lazim dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah, 

ialah madrasah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam 

menjadi pokok pengajarannya, lama pendidikan 6 tahun. 

2) Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekarang dikenal sebagai Madrasah 

Tsanawiyah ialah madarasah yang menerima murud-murid tamatan madrasah 

rendah atau sederajat dengan itu, serta meberikan pendidikan dalam ilmu 

pengetahuan agama Islam sebagai pokok, lama belajar selama 3 tahun. 

3) Madrasah Lanjut Atas atau sekarang dikenal sebagai Madrasah Aliyah, ialah 

madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasas lanjut pertama atau 
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yang sederajat memberi pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam 

sebagai pokok, lama belajar 3 tahun.
78

 

Sebelum lahirnya Peraturan Menteri Agama tersebut, pembinaan dan 

pengembangan madrasah untuk tahap pertama sudah dilakukan Kementerian Agama 

yaitu untuk mengarahkan agar madrasah dapat diakui sebagai penyelenggara 

kewajiban belajar, sebagimana yang dikehendaki pasal 10 ayat 2 Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Dalam hal ini pemerintah menggariskan kebijaksanaan bahwa madrsah yang diakui 

dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajaran, harus terdaftar 

pada Kementerian Agama, untuk dapat terdaftar, persyaratan utama adalah, madrasah 

yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok 

paling sedikit 6 jam seminggu, secara teratur di samping mata pelajaran umum. 

Walau belum lahir peraturan menteri dalam madrasah pada saat itu namun madrasah 

berkembang cukup pesat dengan adanya semangat nasionalisme dalam dunia 

pendidikan. 

Dengan persyaratan tersebut, maka diadakanlah pendaftaran madrasah-

madrasah yang memenuhi persyaratan untuk seluruh Indonesia, jumlahnya sudah 

cukup banyak seperti tampak pada tabel ini: 
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Tabel 

 Penelitian Jumlah Madrasah pada saat itu 

Tingkat Madrasah Jumlah Madrasah  Jumlah Murid 

Madrasah Ibtidaiyah 1.057 buah 1.927.777 

Madrasah Tsanawiyah 776 buah 87.932 

Madrasah Aliyah 16 buah 1.881 

Jumlah 1.849 buah 2.017.590 

Sumber: Mahmud Yunus, 1985, hlm.394. 

Begitu juga bagi madrasah yang menginginkan bantuan dari pemerintah baik 

berupa uang, alat-alat ataupun tenaga, madrasah yang bersangkutan harus memenuhi 

beberapa syarat, diantaranya: 

1) Telah berdiri secara terus-menerus minimal 1 tahun 

2) Memiliki organisasi yang teratur  

3) Pendirian madrasah tersebut diinginkan oleh masyarakat  

4) Disamping pendidikan agama, madrasah tersebut memberikan pengajaran 

umum sekurang-kurangnya 30% dari jumlah jam pengajaran seluruhnya 

seminggu.
79

 

jika semua itu terpenuhi, maka madrasah berhak untuk mendapatkan bantuan. 

Madrasah yang menerima bantuan mempunyai kewajiban melaporkan dan 

mempertanggaung jawabkan penggunaan bantuan yang diterima dan harus bersedia 
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menerima inspeksi dari jawatan Pendidikan Agama agar dengan demikian mutu 

madrasah yang bersangkutan dapat ditingkatkan. 

Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh madrasah yang menghendaki 

bantuan dari pemerintah, maka berangsur-angsur madrasah yang beraneka ragam 

jenisnya itu dapat ditingkatkan mutunya sebagai akibat adanya penyempurnaan 

kurikulum, bimbingan dari Jawatan Pendidikan Agama, perbaikan sarana dan kualitas 

gurunya. 

Kalau selama itu madarasah sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, 

maka sejak tahun 1967 posisi madrasah tambah baik lagi, dimana sejak itulah terbuka 

kesempatan untuk menegerikan madrasah swasta untuk semua tingkatan, yaitu 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan  

Madrasah Aliah Agama Islam Negeri (MAAIN). Maka pada waktu itu jumlah 

madarasah Negeri kian bertambah, dan jumlahnya adalah: MIN 358 buah, MTsN 182 

buah dan MAAIN 42 buah. Selanjutnya dengan dikeluarkan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 213 tahun 1970, tidak ada lagi penegerian madrasah-madarasah 

swasta berhubung pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas.
80

 

c. Madrasah Wajib Belajar (MWB) 

Sudah cukup lama Departemen Agama berkeinginan untuk memodernkan 

dunia madrasah, pesantren dan pengajian, sesuai dengan dasar dan cita-cita 

pendidikan di Indonesia. Diantara usaha yang dilakukan untuk terealisasinya 

keinginan tersebut ialah dengan mengadakan pembaharuan secara revolusioner dalam 
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bidang pendidikan madrasah. Pembaharuan itu terwujud dalam bentuk yang diberi 

nama Madrasah Wajib Belajar (MWB), yang mulai dilakukan pada tahun pelajaran 

1958/1959. 

Dilaksanakanya Madrasah Wajib Belajar ini adalah dengan tujuan: 

1) Sesuai dengan namanya, Madrasah Wajib Belajar turut berusaha dalam 

rangka pelaksanaan undang-undang kewajiban belajar di Indonesia. Dalam 

hubungan ini Madrasah Wajib Belajar (MWB) akan diperlakukan mempunyai 

hak dan kewajiban sebagai sekolah negeri atau sekolah partikelir yang 

melaksanakan wajib belajar. 

2) Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa 

untuk mencapai kemajuan dilapangan ekonomi, industri dan transmigrasi. 

Pengorganisasian dan struktur kurikulum serta sistem penyelenggaraan MWB 

tersebut diatur sebagai berikut: 

1) MWB adalah tanggung jawab pemerintah baik mengenai guru-guru, alat-alat, 

maupun buku-buku pelajarannya, apabila madrasah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan untuk dijadikan MWB. 

2) MWB menampung murid-murid yang berumur antara 6-14 tahun. Tujuan 

MWB adalah untuk mempersiapkan mutu murid untuk dapat hidup mandiri 

dan mencari nafkah, terutama dalam lapangan ekonomi, industrialisasi dan 

transmigrasi. 

3) Lama belajar MWB adalah 8 tahun 
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4) Pelajaran yang diberikan pada MWB terdiri dari tiga kelompok studi, yaitu: 

pelajaran agama, pengetahuan umum dan pelajaran ketrampilan dan 

kerajinan tangan. 

5) 25% dari jumlah jam pelajaran digunakan untuk pelajaran agama, sedangkan 

75% untuk pelajaran pengetahuan umum dan ketrampilan atau kerajiana 

tangan. 

Dengan demikian pelajaranya meliputi: 

a) Pelajaran untuk pengembangan akal disebut kelompok pelajaran pengetahuan 

alam. 

b) Pelajaran untuk pengembangan perasaan dan kemauan atau hati disebut 

kelompok pelajaran agama. 

c) Pelajaran untuk pengembangan kecekatan dan ketrampilan tangan disebut 

kelompok pelajaran kerajianan tangan. 

Dilaksankannya Madrasah Wajib Belajar tersebut, dimaksudkan sebagai usaha 

awal untuk memberikan bantuan dan pembinaan madrasah dalam rangka 

penyeragaman materi kurikulum dan sistem penyelenggaraanya; dalam upaya 

peningkatan mutu madrasah ibtidaiyah. Namun ternyata bahwa madrasah dalam 

bentuk MWB ini, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Diantara faktor 

penyebabnya, disamping keterbatasan sarana dan peralatan, serta guru-guru yang 

mampu dipersiapkan oleh pemerintah, adalah kurang tanggapnya masyarakat dan 

pihak-pihak penyelenggara madrasah. 
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Umumnya masyarakat berpendapat MWB kurang memenuhi fungsinya 

sebagai lembaga pendidikan agama Islam, karena kurangnya persentase pendidikan 

dan pengajaran agama yang diberikan yaitu hanya 25% dari seluruh mata pelajaran 

yang diajarkan. Faktor lain adalah penyelenggara madrasah mengalami kesulitan 

dalam menerapkan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan dan pelajaran 

agama yang diisyaratkan. 

Tampaknya pengalaman tersebut, telah mendorong pemerintah untuk 

mendirikan madrasah-madrasah negeri, secara lengkap dan terperici, baik dalam 

penjenjangan maupun materi kurikulum serta sistem penyelenggaraan. Materi 

kurikulum pendidikan agama ditetapkan secara terperinci, dengan perbandingan 30% 

pelajaran agama dan 70% pelajaran pengetahuan umum. Madrasah-madrasah negeri 

tersebut dimaksudkan akan menjadi model dan standar dalam rangka memberikan 

tuntunan secara lebih kongkret bagi penyelenggaraan madrasah
81

. 

d. Lahirnya SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri 

Usaha peningkatan mutu madarasah tampaknya bergulir terus dan usaha 

menuju ke kesatuan sistem pendidikan nasional dalam rangka pembinaan semakin 

ditingkatkan. Usaha tersebut tidak hanya merupakan tugas dan wewenang 

Departemen Agama saja, tetapi merupakan tugas pemerintah secara keselurusahan 

bersama masyarakat. 

Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 antara 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
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tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Hal ini dilatarbelakangi bahwa 

siswa-siswa madrasah sebagaimana halnya tiap-tiap warga negara Indonesia berhak 

memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah, 

yang menghendaki melanjutkan atau pindah kesekolah-sekolah umum dari tingkat 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 

Menurut SKB 3 Menteri tersebut yang di maksud dengan madrasah ialah 

lembaga pendidikan yang menjadi mata pelajaran Agama Islam sebagai mata 

pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran 

umum. Sementara itu madrasah mencakup tida tingkatan, yaitu:  

1) Mdarasah Ibtidaiyah, setingkat dengan SD  

2) Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan SMP 

3) Madrasah Aliyah, setingkat dengan SMA 

Dalam rangka merealisasikan SKB 3 Menteri tersebut, maka pada tahun 1976 

Departemen Agama mengeluarkan Kurikulum sebagai standar untuk dijadikan acuan 

oleh Madrasah, baik untuk MI, MTs maupun Madrasah Aliyah. 

Kurikulum yang dikeluarkan tersebut juga dilengkapi dengan: 

1) Pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada 

madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum. 

2) Deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk setiap 

bidang studi, baik untuk bidang studi agama, maupun bidang studi 

pengetahuan umum. 
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Dengan berlakunya kurikulum standar yang menjadi acuan, maka berarti telah 

terjadi keseragaman madrasah dalam bidang studi agama, baik kualitas maupun 

kuantitasnya, kemudian adanya pengakuan persamaan yang sepenuhnya antara 

madrasah dengan sekolah-sekolah umum yang setaraf, serta madrasah akan mampu 

berperan sebagai lembaga pendidikan yang memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan 

masyrakat  dan mampu berpacu dengan sekolah-sekolah umum dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasioanal. 

Adapun SKB 3 Menteri tersebut menetapkan: 

a) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah 

sekolah umum yang setingkat. 

b) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas. 

c) Siswa madrasah dapat berpindah kesekolah umum yang setingkat. 

Untuk pengelolaan madrasah dan pembinaan pendidikan agama menurut SKB 

3 Menteri ini, dilakukan oleh Menteri Agama sedangkan pembinaan dan pengawasan 

mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. 

Adanya SKB 3 Menteri tersebut bukan berarti beban yang di pikul madrasah 

akan bertambah ringan, akan tetapi justru sebaliknya menjadi semakin berat. 

Masalahnya, di satu pihak ia dituntut harus mampu memperbaiki mutu pendidikan 

umum sehingga setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah umum, dilain pihak ia 

harus tetap menjaga agar mutu pendidikan agama tetap baik sebagai ciri khususnya. 

Maka untuk mencapai kedua tujuan tersebut, sudah barang tentu harus diadakan 
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peninjauan kembali terhadap kurikulum yang berlaku. Materi pelajaran, sistem 

evaluasi dan peningkatan mutu pelajaran melalui penataran. Secara kuantitatif alokasi 

waktu nominal yang disediakan pada sekolah-sekolah umum, sejalan dan sejiwa 

dengan isi dari SKB 3 Menteri. Karenanya Departemen Agama tidak perlu menyusun 

sendiri kurikulum mata pelajaran umum untuk madrasah, tetapi dapat menggunakan 

kurikulum dan materi pelajaran umum yang sudah diberlakukan disekolah-sekolah 

umum. 

Akan tetapi tampaknya, tidak semua madrasah dapat mengadaptasikan dirinya 

dengan SKB 3 Menteri tersebut. Masih ada sebagian madrasah yang tetap 

mempertahankan pola lamanya, sebagian sekolah agama murni, yaitu semata-mata 

memberikan dan pendidikan dan pengajaran agama. Masyarakat tampaknya masih 

cenderung tetap mempertahankan adanya madrasah-madrasah diniah tersebut, dengan 

maksud untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid disekolah-sekolah 

umum, yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan agama. Umumnya madrasah-

madrasah diniah ini, masih tetap dipertahankan dalam lingkungan pondok pesantren 

atau langgar serta mesjid. 

Madrasah diniah dimaksud terdiri dari tiga jenjang atau tingkatan, yaitu: 

1) Madrasah Diniyah Awaliyah; 

Yaitu madrasah yang khususnya mempelajari pengetahuan ilmu agama Islam 

pada tingkat dasar. 

2) Madrasah Diniyah Wustho; 
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Yang khususnya mengajarkan ilmu pengetahuan agama pada tingkat 

menengah pertama. 

3) Madrasah Diniyah Aliyah 

Mengajarkan ilmu pengetahuan agama pada tingkat menengah atas. 

Rupanya usaha pengembangan dan pembinaan madrasah berjalan terus, 

dengan tujuan untuk mencapai mutu yang diinginkan. Pada tahun 1984 di keluarkan 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

Menteri Agam Nomor 229/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pembakuan 

kurikulim sekolah umum dan kurikulum madrasah. SKB 2 Menteri tersebut dijiwai 

oleh ketetapan MPR Nomor II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem 

pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain 

dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu diantara berbagai upaya 

perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah. 

Sebagai esensi dari pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah ini 

membuat antara lain: 

1) Kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah terdiri dari program inti 

dan program khusus. 

2) Program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan 

madrasah secara kualitatif sama. 

3) Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan 

siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi bagi sekolah/madrasah 

tingkat menengah atas. 
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4)  Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai 

sistem kredit, bimbingan karier, ketuntasan belajar dan sistem penilaian 

adalah sama. 

5) Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam 

rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum, akan diatur bersama oleh kedua 

Departemen yang bersangkutan.82 

e. Dasar Yuridis dan Tujuan Madrasah   

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah.Madrasah 

Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat 

masyarakat tentang pendidikan agama.Madrasah Diniyah termasuk ke dalam 

pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik 

dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. 

Secara operasional ketentuan madrasah diniyah diatur dalam Keputusan 

Menteri Agama No.1 Tahun 2001 setelah lahirnya Direktorat Pendidikan Keagamaan 

dan Pondok pesantren yang khusus melayani pondok pesantren dan madrasah 

diniyah. Keberadaan madrasah diniyah dipertegas lagi dengan disahkannya Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan terutama pasal 21 ayat 1 hingga 3 menyebutkan bahwa : 

1) Pendidikan Diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, 

majelis taklim, Pendidikan Al Qur‟an, Diniyah Taklimiyah atau bentuk yang 

sejenis 
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2) Pendidikan Diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berbentuk satuan pendidikan 

3)  Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan 

wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota 

setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.  

1. Fungsi Madrasah Diniyah 

a. Menyelenggarakan pengembangan kemampuan dasar pendidikan agama 

Islam yang meliputi: Al-Qur‟an Hadist, Ibadah Fiqh, Aqidah Akhlak, 

Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. 

b.  Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam bagi 

yang memerlukan 

c. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua dan masyarakat antara 

lain : 

1) Membantu membangun dasar yang kuat bagi pembangunan 

kepribadian manusia Indonesia seutuhnya. 

2) Membantu mencetak warga Indonesia takwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dan menghargai orang lain.   

3) Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman agama Islam 

4) Melaksanakan tata usaha dan program pendidikan serta perpustakaan 

Dengan demikian, madrasah Diniyah disamping berfungsi sebagai tempat 

mendidik dan memperdalam ilmu agama Islam juga berfungsi sebagai sarana untuk 

http://iskarimahfils.blogspot.com/
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membina akhlak al- karimah( akhlak mulia) bagi anak yang kurang akan pendidikan 

agama Islam di sekolah-sekolah umum. 

2. Tujuan madrasah diniyah 

a. Tujuan umum 

1) Memiliki sikap sebagai muslim dan berakhlak mulia 

2) Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia yang baik 

3) Memiliki kepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan 

rohani. 

4) Memiliki pengetahuan pengalaman, pengetahuan, ketrampilan 

beribadah dan 

5) sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan kepribadiannya. 

b. Tujuan khusus 

Tujuan khusus madrasah diniyah dalam bidang pengetahuan : 

1) Memiliki pengetahuan dasar tentang agama Islam 

2) Memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Arab sebagai alat untuk 

memahami ajaran agama Islam. 

3) Tujuan khusus madrasah diniyah dalam bidang pengamalan. 

4)  Dapat mengamalkan ajaran agama Islam 

5) Dapat belajar dengan cara yang baik 

6) Dapat bekerjasama dengan orang lain dan dapat mengambil bagian 

secara aktif dalam kegiatan – kegiatan masyarakat 

http://iskarimahfils.blogspot.com/
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7) Dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik serta dapat membaca 

kitab berbahasa Arab 

8)  Dapat memecahkan masalah berdasarkan pengalaman dan prinsip-

prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran agama 

Islam 

3.  Tujuan khusus madrasah diniyah dalam bidang nilai dan sikap: 

a. Berminat dan bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan 

b. Disiplin dan mematuhi peraturan yang berlaku 

c. Menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lainnya yang tidak 

bertentangan dengan agama Islam 

d. Cinta terhadap agama Islam dan keinginan untuk melakukan ibadah sholat 

dan ibadah lainnya, serta berkeinginan untuk menyebarluaskan. 

Peran vital Madrasah Diniyah bagi masyrakat haruslah tetap dijaga sampai 

kapanpun, hal tersebut dapat diperoleh jika model pendidikannya dapat diterima oleh 

masyarakat.Salah satu solusinya adalah dengan mengintergasikan Madrasah Diniyah 

ini kedalam lembaga pendidikan pesantren atau lembaga pendidikan formal seperti 

MIN, MTs, dan MA. 

Ada banyak langkah yang bisa ditempuh untuk mewujudkan model 

pendidikan Madrasah Diniyah yang ideal antara lain: 

1. Integralisasi pendidikan Madrasah Diniyah dengan sistem pendidikan formal 

pondok pesantren 

2.  Penerapan manageman pendidikan secara baik dan benar 
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3. Sistem pembelajaran dilaksanakan harus dengan mengacu pada kurikulum. 

4. Melengkapi Madrasah Diniyah dengan media pendidikan yang sesuai. 

Madrasah Diniyah Sebagai Pendidikan Formal 

Sebagaimana terdapat dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal 15, bahwa 

madrasah diniyah atau Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan 

ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Dalam pasal selanjutnya pasal 16 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa 

pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang 

terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat 

MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Sedangkan untuk pendidikan diniyah 

tingkat menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat 

MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. 

Mengenai syarat-syarat menjadi peserta didik atau siswa dalam madrasah 

diniyah, telah di atur dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal (1), (2), (3), dan (4) bahwa 

untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus 

berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi dalam hal daya tampung 

satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat 

diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. Kemudian untuk dapat 

diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang 

harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Dan untuk dapat 

http://iskarimahfils.blogspot.com/
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diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus 

berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat. 

Mengenai kurikulum madrasah diniyah sendiri, dalam  PP No. 55 tahun 2007 

pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa madrasah diniyah dasar atau pendidikan 

diniyah dasar formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan 

(PKn), bahasa Indonesia (BI), matematika, dan ilmu pengetahuan alam (IPA) dalam 

rangka pelaksanaan program wajib belajar. Sedangkan Kurikulum pendidikan diniyah 

untuk tingkat menengah formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan 

kewarganegaraan (PKn), bahasa Indonesia (BI), matematika, ilmu pengetahuan alam 

(IPA ), serta seni dan budaya (SB). 

Sebagaimana lembaga pendidikan formal pada umumnya, dalam madrasah 

diniyah atau pendidikan diniyah di akhir pendidikan juga dilakukan sebuah ujian 

yang bersifat nasional atau ujian yang dilakukan seluruh Indonesia. Ujian nasional 

pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar 

pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran 

Islam. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan 

standar kompetensinya ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan 

berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. 

Pada PP. No. 55 tahun 2007 pasal 20 (1), (2), (3), dan (4) juga dijelaskan 

bahwa pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan 

program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah 

tinggi. 
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Kemudian Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap 

program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan 

pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan 

bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban 

belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah 

jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan.83 

Adapun jumlah Madrasah di Indonesia pada saat ini tentunya terpaut cukup 

signifikan jika dibandingkan dengan sekolah yang dikelola oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Dari kesemua jenjang dan statusnya, hanya Madrasah 

Aliyah Swasta saja yang jumlahnya melebihi jumlah SMA Swasta di Indonesia. 

Tabel 

Penelitian Jumlah Madrasah pada Tahun 2015-2016 

No Jenjang Negeri Swasta Jumlah 

1 SD 132,777 15,948 148,725 

2 MI 1,686 22,874 24,560 

3 SMP 22,702 15,230 37,932 

4 MTs 1,437 15,497 16,934 

5 SMA 6,512 7,058 13,570 

6 MA 763 7,080 7,84384 

  Sumber: Ayo Madrasah kutipan dari situs Emis Pendis Kemenag 2015/2016 

                                                           
83

.Pendidikan: Madrasah Diniah Sebagai Pendidikan Formal” (On-line), tersedia di: 

http://iskarimahfils.blogspot.co.id/2013/05/madrasah-diniah-sebagai-pendidikan.html?m=1(18 

Desember 2017) 
84

Al Moon, Berapakah Jumlah RA dan Madrasah di Indonesia” (On-line), tersedia di: 

https://ayomadrasah.blogspot.co.id/2016/07/jumlah-ra-madrasah-di-indonesia.html?m=1 (09 Maret 

2017). 

https://ayomadrasah.blogspot.co.id/
http://iskarimahfils.blogspot.co.id/
https://ayomadrasah.blogspot.co.id/2016/07/jumlah-ra-madrasah-di-indonesia.html?m=1
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2. Probematika Pendidikan 

Pendidikan merupakam aset bangsa paling berharga, sehingga setiap tanggal 2 

Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan, seakan ingin menegaskan bahwa 

pendidikan benar-benar merupakan modal buat membangun negeri tercinta ini. Tapi 

sangat disayangkan, yang terjadi dilapangan justru sangat bertolak belakang, 

pendidikan yang semula diharapkan menjadi bekal membangun masyrakat Indonesia 

baru yang tercerahkan, justru menjadi cobaan yang justru membuat bangsa ini kian 

terpuruk lebih dalam. 

Dalam konteks kebijakan, ada banyak hal yang menjadikan pendidikan 

melenceng semakin jauh dari cita-cita idealnya sebagai wahana pembebasan dan 

pemberdayaan, diantarnya: 

a. Kecenderungan pendidikan kita yang semakin elitis dan tak terjangkau rakyat 

miskin. Dalam hal ini, pemerintah dituding banyak melahirkan kebijakan 

diskriminatif yang justru menyulitkan akses rakyat miskin kepindidikan. 

Contoh yang paling mencolok sekarang seperti adanya sekolah-sekolah 

favorit, sekolah unggul, sekolah plus, sekolah RSBI (Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional) yang baru saja dibubarkan dan lain-lain. Mestinya 

yang harus diperkuat adalah bagaimana meningkatkan kualitas sekolah secara 

merata dengan standar disasi tertentu, dapat dinikmati dan diakses oleh 

masyarakat secara keseluruhan. 

b. Manajemen pendidikan yang masih birokratis dan hegemonik. Sistem 

pendidikan yang ada saat ini bukanlah sistem yang memberdayakan dan 
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populis. Berbagai kebijakan yang lahir tidak mendukung terwujunya 

pendidikan yang emansipatoris karena kebijakan tersebut lahir semata-mata 

untuk mendudkung status qou dan memapankan kesenjangan sosial. Padahal 

yang kita harapkan adalah pendidikan yang betul-betul berpihak kepada 

rakyat banyak, sehingga pendidikan mampu memberdayakan masyarakat 

Indonesia secara merata, minimal dalam hal ini tidak terlalu besar 

kesenjangan yang terjadi.   

Pengelolaan pendidikan yang baik sebenarnya adalah pendidikan yang dapat 

memanfaatkan potensi budaya yang tumbuh dan berembang di Indonesia yang dihuni 

oleh bermacam suku, agama, dan adat istiadat yang sangat berbeda satu sama lain, 

seberagam itu pula pola pendidikan yang dikembangkan. Atas dasar inilah konstitusi  

di masyarakat, akan tetapi berada dalam satu payung pengelolaan yang bernama 

“sistem pendidikan nasional”. 

Didalam satu sistem tersebut diharapkan keragaman penyelenggaraan 

pendidikan yang dapat melahirkan kekuatan pendidikan yang dasyat. Tapi sayangnya 

sampai saat ini keadaan Pendidikan di Indonesia  belum mampu menunjukan kualitas 

sebagaimana yang diharapkan. Disana-sini masih banyak masalahan atau kendala, 

sehingga sering pendidikan di Indonesia dikatakan telah gagal 

Secara garis besar, diantara berbagai permasalahan krusial pendidikan di 

Indonesia, adalah meliputi ha-hal sebagai berikut. 
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a. Masalah Ketidakseimbangan dan Daya Tampung 

Ketidakseimbanagan penyelenggaraan pendidikan merupakan masalah 

kebijakan yang mendesak segera diatasi. Ketidakseimbangan meliputi: 

1) Ketidakseimbangan mengenai jumblah penduduk yang berada pada usia 

sekolah dengan fasilitas yang tersedia untuk mereka. Masalah ini semakin 

terasa setelah animo masyarakat terhadap pendidikan semakin besar, 

terlebih-lebuh dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan anak-anak 

usia sekolah untuk menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan tertentu 

baik pendidikan dasar atau lebih tinggi. 

2) Ketidakseimbangan pendidikan secara horizontal. Ketidakseimbangan ini 

besentuhan dengan persoalan jenis dan jenjang pendidikan. Tingkat 

kemajuan yang dicapai dibidang pendidikan dan teknik relatif kurang dan 

ketinggalan dibandingkan dengan pendidikan umum. 

3) Ketidakseimbangan secara vertikal. Hal ini menunjukan kepada 

perbandingan antara sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan 

tinggi. Jumlah sekolah dasar yang ada jauh lebih banyak, dan makin tinggi 

tingkatanya makin berkurang. Demikian juga para siswa yang memasuki 

sekolah-sekolah tersebut, ada kecenderungan semakin tinggi jenjangnya, 

semakin terbaras siswa yang memasukinya. 

Sementar itu, permasalahan daya tampung merupakan masalah yang berkaitan 

dengan tingginya jumlah anak usia sekolah yang kurang diimbangi dengan 
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ketersediaannya jumlah sekolah yang ada, sehingga tidak semua anak sekolah bisa 

ditampung masuk dibangku sekolah. 

Permasalahan daya tampung pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah 

dimulai sekitar tahun 1960-an dimana telah terjadi ”baby boom” yang masalahnya 

baru dirasakan pada tahun 1970-an sampai sekarang. Untunglah pada saat itu, 

pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan Inpresnya dengan membangun 

gedung-gedung sekolah secara massal, sehingga sedikit dapat diatasi. 

Untuk kondisi sekarang, pada dasarnya permasalahan daya tampung untuk 

sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah masih sangat terbatas. Untungnya banyak 

pihak masyarakat seperti yayasan atau lembaga-lembaga tertentu yang ikut 

berpartisipasi membangun sekolah-sekolah swasta sehingga persoalan daya tampung 

ada solusinya.   

b. Masalah Pemerataan Pendidikan 

Pemerataan pendidikan disini dimaksudkan berkenaan dengan seberapa 

banyak anak-anak usia sekolah  yang mendapatkan layanan pendidikan, disamping itu 

juga apakah layanan pendidikan tersebut berlaku sama untuk semua anak usia 

sekolah. Kenyataanya tidak semua anak di Indonesia memperoleh kesempatan yang 

sama untuk menikmati pendidikan, lebih-lebih pendidikan yang bermutu atau 

berkualitas. 

Permasalahan pemerataan pendidikan karena dalam UUD 1945 telah 

mengamanatkan bahwa warga negara berhak mendapatkan pelajaran/pendidikan. 

Amanat dari UUD 1945 tersebut seharusnya memaksa kepada pemerintah untuk 
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dapat menyediakan layanan pendidikan seluas-luasnya kepada semua warga negara 

Indonesia dengan tanpa adanya diskriminasi. 

Masih banyak masalah yang perlu diatasi menyangkut pemerataan pendidikan 

ini, diantaranya: 

1) Desa-kota; dalam hal ini kesenjangan kualitas dan penyelenggaraan antara 

desa dengan kota masih sangat jauh, keadaan pendidikan dikota jauh lebih 

baik dibangdingkan di desa, baik menyangkut fasilitas, jumlah guru, akses 

informasi, kualitas output, dan lain-lain. 

2) Negeri-Swasta; meskipun sudah banyak sekolah-sekolah swasta yang 

sudah cukup bagus penyelenggaraan pendidikan dan mampu melahirkan 

outputnya yang berkualitas, namun secara umum, sekolah-sekolah swasta, 

terutama seperti madrasah-madrasah swasta yang ada di kampung-

kampung, yang jumlahnya masih sangat banyak, masih jauh tertinggal dan 

jauh dari harapan, baik menyangkut fasilitas, jumlah guru, kesejahteraan 

guru, maupun kualitas output. 

3) Umum-Agama; disebabkan di Indonesia terjadi dualisme penyelenggaraan 

pendidikan yaitu Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, yang 

menyelenggarakan pendidikan nasional, dan Kementerian Agama yang 

menyelenggarakan kependidian madrasah dan pesantren, baik pembiayaan 

maupun kualitas sepertinya masih terjadi perbedaan yang cukup 

signifikan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman para 

pengambil kebijakan, yang kadang-kadang melakukan kebijakan yang 
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berbeda, perlakuan terhadap madrasah masih sangat diskriminatif, padahal 

maupun sekolah umum maupun madrasah adalah sama-sama aset bangsa, 

yang pemberlakuanya harus sama, tidak diskriminatif. 

c. Masalah Mutu 

Masalah mutu atau kualitas merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari 

pemerataan dan perluasan kesempatan belajar. Asumsinya, perluasan dan pemerataan 

pendidikanyang bermutu akan mendorong terwujudnya kelompok masyarakat kelas 

menengah atau kelompok yang sering dianggap sebagai sumber penggerak 

pembangunan. Sebaliknya perluasan pendidikan yang tidak bermutu akan 

menimbulkan ledakan jumlah lulusan sekolah yang kurang produktif dan menjadi 

beban pemerintah, untuk menyediakan sekolah dan lebih jauh lagi memberikan 

kesempatan kerja. 

Dilihat dari faktor penyebab, ada beberapa masalah mendasar terkait dengan 

mutu pendidikan, yaitu: 

1) Proses pembelajaran dilembaga pendidikan yang terlalu berorientasi pada 

penguasaan teori dan hapalan pada semua mata pelajaran, sehingga 

menyebabkan kemampuan belajar dan penalaran anak didik kurang 

berkembang. Padahal hal ini merupakan inti dari keberhasilan pendidikan. 

2) Kurikulum sekolah yang amat terstruktur dan sarat beban yang 

menyebabkan proses pembelajaran disekolah menjadi steril terhadap 

keadaan dan perubahan lingkungan yang berkembang dalam masyarakat. 
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Akibatnya proses pendidikan menjadi rutin, membosankan, tidak menarik, 

dan kurang mampu memupuk kreativitas murid untuk belajar. 

3) Hasil-hasil pendidikan belum dapat dinilai melalui pengujian atau 

assessment yang terpercaya dan terlembaga, sehingga mutunya belum 

dapat di monitor secara teratur dan objektif. 

4) Pelaksanaan pembinaan profesi jabatan guru masih secara terpisah-pisah, 

belum ditata dalam satu sistem yang integral. Kenyataan ini menyebabkan 

mutu profesi jabatan guru belum dapat diandalkan sehingga akan dapat 

berpengaruh terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. 

Pada dasarnya mutu pendidikan adalah karakteristik yang harus melekat pada 

sistem pendidikan itu sendiri. Kemampuan meningkatkan mutu harus dimiliki oleh 

sekolah sebagai suatu sistem yang otonom tanpa tergantung pada atau dikendalikan 

oleh pihak luar, termasuk pemerintah. Peningkatan mutu erat kaitannya dengan 

kreativitas pengelola satuan pendidikan dan guru dalam pengembangan kemampuan 

belajar siswa. 

Kualitas atau mutu lembaga pendidikan menyangkut dua dimensi, yaitu 

dimensi “proses” dan dimensi “hasil (output)”. Mutu proses diukur dari indikator 

mutu komponen dan intraksi antar komponen sedangkan mutu hasil diukur dari 

indikator capaian skor prestasi lulusan baik menyangkut akademik maupun non-

akademik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia beserta jajarannya 

telah berusaha mewujudkan peningkatan mutu sekolah dari tahun ketahun melalui 

aneka kebijakan stategis. Mulai dari kebijakan yang menyangkut kurikulum tingkat 
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satuan pendidikan, akreditasi sekolah, penyediaan anggaran Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), akses buku murah melalui web site, pengembangan kultur sekolah, 

perbaikan manajemen berbasis sekolah, ujian akhir sekolah, sampai pada mutu 

peningkatan mutu guru melalui peningkatan kualifikasi akademik dan sertivikasi. 

Dari sekian banyak kebijakan strategis yang telah dilakukan pemerintah dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan, ternyata belum memberikan dampak perbaikan 

yang berarti. Potret pendidikan di Indonesia masih menunjukkan mutu yang belum 

menggembirakan. Hasil survey lembaga internasional menunjukan potret buram mutu 

pendidikan Indonesia. Hasil survey tersebut secara komparantif menunjukan kualitas 

pendidikan di Indonesia berada berurutan lebih rendah dibanding mutu pendidikan 

negara lain dikawasan regional maupun internasional. 

Paling tidak ada tiga faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan 

Indonesia kurang mengalami peningkatan. Pertama, kebijakan penyelenggaraan 

pendidikan nasioanal menggunakan pendekatan education production function atau 

input output analisis yang kurang dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini 

melihat lembaga pendidikan lebih berfungsi sebagi pusat produksi yang apabiala 

semua input yang diperlukan dipenuhi, maka output yang dikehendaki akan otomatis 

terwujud. Ternyata terbukti dan pendekatan ini dianggap gagal karena kurang 

memperhatikan proses pendidikan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional 

cenderung dilakukan secara birokratik-sentralistik, dengan menempatkan sekolah 

sebagai penyelenggara pendidikan yang sangat tergantung pada keputusan birokratis 

dengan jalur sangat panjang, bahkan kebijakan yang dikeluarkan kurang sesuai 
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dengan kondisi sekolah. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, 

dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk 

peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. Ketiga, 

peran serta masyarakat dalampendidikan sangat minim partisipasi mereka lebih 

banyak berupa dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan seperti 

pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas (Depdiknas, 2001). 

Secara teoritik, peningkatan mutu menurut Jerome S. Acaro (2005), dipahami 

dalam dua hal. Pertama, peningkatan mutu banyak dikaitkan dengan biaya 

pendidikan, padahal sebenarnya tidak selalu. Peningkatan mutu pendidikan tidak 

secara signifikan ditentukan oleh besarnya biaya atau anggaran yang dikeluarkan. 

Kedua, jika ukuran mutu masih tetap secara tradisional yaitu output satuan 

pendidikan berupa prestasi belajar atau hasil ujian, maka pengertian mutu telah 

direduksi. Mutu sesungguhnya memiliki arti yang kompleks, tidak saja berkaitan 

dengan biaya pendidikan dengan hasil belajar, tetapi secara luar berkaitan dengan 

cita-cita atau harapan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. 

Pada tataran sekolah, peningkatan mutu sekolah dewasa ini banyak dilakukan 

dengan model  Organizing BusinessFor Excelenct ,the total Quality Manajemen 

(TQM), dan Four factors to Quality Improvement. Model pertama menekankan 

bahwa peningkatan mutu sekolah ditentukan oleh kultur sekolah dan infrastruktur, 

yang dimulai dari penetapan visi dan misi sebagai gambaran masa depan sekolah. 

Misi mengandung dua sisi: abstrak dan konkrit. Sisi abstrak dari misi adalah 

kepemimpinan dan kultur sekolah sedang sisi konkritnya adalah strategi dan program 
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yang dapat dirumuskan dalam rancangan tertulis yang berkaitan erat dengan 

infrastruktur. Model kedua menitik beratkan tiga variabel mutu yaitu kultur sekolah, 

realitas mutu sekolah adalah hasil dari pengaruh langsung proses belajar mengajar 

yang ditentukan oleh kultur sekolah, kepemimpinan, manajerial, dan infrastuktur. 

(Zamroni, 2007). 

d. Masalah Kualitas dan Kuantitas Guru 

Masalah guru menjadi sorotan, karena guru merupakan ujung tombak dari 

setiap kebijakan atau yang berkaitan dengan pendidikan. Gurulah yang akan 

melaksanakan secara operasional segala bentuk pola, gerak, dan geliatnya. Perubahan 

dalam dunia pendidikan. Ketika berbagai model pembelajaran yang berkaitan dengan 

kurikulum misalnya, gurulah yang sangat berperan dalam melaksanakanya. 

Mengingat peran besar guru tersebut, guru dituntut untuk memberikan 

perhatian sebesar-besarnya kepada pengembangan mutu pendidikan. Tapi 

persoalanya, keadaan guru sendiri belum banyak mendukung kearah itu baik 

menyangkut kualitas, profesionalisme, kuantitas, maupun kesejahteraanya. 

Bedasarkan studi yang dilakukan Balitbang Pendidikan Nasional (Ace 

Suryadi, 2004), bahwa guru yang berkualitas adalah SDM yang dituntut untuk 

memiliki status profesional baik sebagai pendidik maupun sebagai pengelola 

pendidikan. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa profesionalisme SDM memiliki 

tiga karakteristik utama yaitu, kemampuan profesional (professional capacity), upaya 

profesional (professional effort), dan pencurahan perhatian terhadap profesinya (time 

devotion). 
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1) Professional capacity (kemampuan profesional) 

Adalah kemampuan SDM dalam intelegensi, sikap dan prestasi mereka dalam 

mengelola dan mengejar. Secara sederhana, kemampuan profesional ini 

ditunjukan dengan penguasaan guru akan pengetahuan tentang materi yang 

akan diajarkan, termasuk upaya untuk selalu memperkaya dan meremajakan 

pengetahuanya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di lain pihak, 

kemampuan profesional kepala sekolah ditunjukan oleh penguasaan mereka 

terhadap cara-cara mengelola pendidikan yang efesien dan efektif. 

2) Professional efforts (upaya profesional) 

Merupakan upaya seorang guru mentranspormasikan kemampuan 

profesioanal yang dimilikinya kedalam tindakan yang nyata dalam mengelola 

pendidikan serta pembelajaran. Dalam beberapa keahlian mengajar seperti 

menguasi metodologi dan pendekatan mengajar, dapat menggunakan bahan-

bahan pengajaran, dapat mengelola kegiatan belajar siswa, selalu berusaha 

untuk meneliti dan berinovasi untuk mengembangkan program pengajaran 

yang efektif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, serta tahap 

perkembangan siswa. 

3) Professional time devotion (waktu yang dicurahkan untuk kegiatan 

profesional) 

Merupakan banyaknya waktu yang digunakan guru untuk melaksanakan 

tugas-tugas profesinya. Hal ini merupakan salah satu faktor terpenting bagi 

guru yang efektif, seperti ditunjukan oleh konsep waktu belajar (time on task) 
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yang di ukur dari banyaknya atau intensitas siswa belajar secara perorangan. 

Waktu yang digunakan untuk kegiatan profesional ini telah ditemukan oleh 

beberapa penelitian sebagai predikator terbaik untuk mengukur mutu hasil 

belajar peserta didik. 

Secara kuantitas, keadaan guru di Indonesia boleh dikatakan masih seimbang 

dengan jumlah peserta didik yang ada  kenyataan ini akan lebih diperparah dengan 

ketidak merataan penyebaran guru di sekolah-sekolah. Bagi sekolah yang berada 

diperkotaan umumnya sudah cukup memadai, akan tetapi bagi sekolah-sekolah yang 

berada didesa dikampung atau daerah-daerah terpencil masih sangat memperhatinkan 

banyak sekolah yang mempunyai murid ratusan orang, sementara guru yang dimiliki 

hanya 2 atau 3 orang. 

Oleh karena itu ketidak merataan, ketimpangan, fasilitas yang minim, 

kekurangan guru, dan kualitas Output yang rendah masih akan mewarnai berbagai 

masalah pendidikan di Indonesia saat ini dan akan datang. Kebijakan yang benar dan 

perhatian yang serius dari pemerintah sangat dinantikan untuk hal ini. Kalau tidak 

mendapat perhatian maka Ujiana Nasional yang dilakukan setiap tahun dengan tujuan 

peningkatakan mutu dan standarisasi secara nasional, akan menjadi sia-sia dan 

penghamburan uang negara yang luar biasa banyaknya.  

e. Masalah Pembiayaan Pendidikan 

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap kualitas dan 

kesesuaian pendidikan adalah menyangkut anggaran atau pembiayaan pendidikan. 

Pembiayaan pendidikan (financing of education) merupakan salah satu isu penting 
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dalam pembangunan pendidikan dihampir semua negara di dunia. Negara-negara 

berkembang umumnya membelanjakan dananya untuk pendidikan relatif lebih rendah 

dibanding negara-negara maju. Rendahnya pembiayaan pendidikan di negara 

berkembang dibanding dengan negara maju tersebut tidak saja pada presentasenya 

akan tetapi juga nominalnya. Rendahnya pembiayaan pendidikan di negara 

berkembang tersebut sudah menjadi wacana publik (publik discourse) yang setiap 

saat selalu ingin dicarikan jalan keluar, namun karena rumitnya dan kompleksnya 

masalah ini menjadi upaya penyelesaian masalah ini tidak bisa  tuntas.  

Sampai tahun 2010-an anggaran pendidikan di Indonesia termasuk yang 

paling kecil antara negara-negara Asia Tenggara dan Timur, memperlihatkan bahwa 

pembangunan pendidikan lebih dianggap sebagai sektor pelayanan umum dan belum 

di anggap sebagai investasi produktif. Rendahnya biaya pendidikan tersebut semakin 

tampak nyata dari laporan Human Development oleh UNDP yang dikeluarkan setiap 

tahun. Laporan UNDP  tahun 2001 berkaitan dengan proposisi alokasi belanja 

pendidikan terhadap GNP di Indonesia tahun 1995-1997 dilaporkan masih sangat 

rendah, atau 1,4% dari total GNP. Sementara negara-negara tetangga mengalokasikan 

dana pendidikan lebih tinggi. Antara lain Malasya (4,9%), Thailand (4,8%), Philipina 

(3,4%), Srilangka (3,4%), India (3,2%), dan Vietnam (3%). Sementara proposisisi 

biaya pendidikan terhadap APBN sebesar 7,9%, sedangkan negara lain seperti 

Thailand (20,1%), Iran (17,8%), Philipina (15,7%), Malaysia (15,4%), Cina (12,2%), 

India (11,6%) dan Srilangka (8,9%). Untuk konteks Indonesia, rendahnya anggaran 

pada tingkat nasional secara langsung dapat mempengaruhi rendahnya anggaran 
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pendidikan di tingkat daerah. Mengingat sebagian sumber biaya pendidikan didaerah 

masih berasal dari pusat. 

Pada bagian lain,  hasil studi yang dilakukan oleh Clark dkk. (1998), 

menyebutkan bahwa sebagian besar dana pendidikan disekolah-sekolah negeri 

Indonesia lebih didistribusikan untuk keperluan administrasi dan tenaga pengajar. 

Sedangkan keperluan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan masih sangat 

terbatas. Lebih-lebih untuk kegiatan pengembangan akademik dalam rangka mencari 

pola-pola pembelajaran yang lebih efektif masih belum terjangkau. Sehingga secara 

umum disamping telah terjadi rendahnya biaya pendidikan disemua jenjang 

pendidikan juga telah terjadi ketimpangan distribusi pengelolaan biaya pendidikan. 

Ketimpangan dalam distribusi pembiayaan pendidikan di Indonesia tersebut 

menurut Suryadi dan Tilaar (1994) tampak nyata pada ketimpangan infrastruktur 

pendidikan, yakni antara infrastruktur pendidikan di pusat dan daerah; antara 

pendidikan didalam keluarga, masyarakat, dan sekolah; antara pendidikan jenjang 

dasar, menengah, dan tinggi; antara sekolah pedesaan, dan perkotaan; antara sekolah 

negeri dan swasta; serta antara sekolah jenis agama dan kejuruan dengan sekolah 

umum (Suryadi dan Tilaar, 1994). 

Dengan mengingat kondisi keprihatinan diatas, maka sebagian besar lembaga 

pendidikan yang ada, khusunya sekolah dibeberapa jenjang di Indonesia dituntut 

untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain di luar sumber pemerintah. 

Dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan sekolah, antara 

lain melalui sumber orang tua murid. Upaya meningkatkan peran serta orang tua 
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dalam pembiayaan sekolah tersebut merupakan salah satu langkah strategis sekolah 

disamping telah dianjurkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang 

peran serta Masyrakat dalam Pendidikan Nasional. Hal ini merupakan bagian dari 

perwujudan upaya mobilisasi modal sosial (social capital) yang dimiliki sekolah 

demi memajukan sekolah. 

Peningkatan pembiayaan sekolah diakibatkan oleh meningkatnya dalam 

rangka mengejar peningkatan mutu sekolah. Dari tahun ketahun kebutuhan sekolah 

untuk penyelenggaraan proses belajar semakin meningkat. Peningkatan tersebut 

dalam rangka untuk mengejar mutu sekolah, karena untuk mencapai mutu diperlukan 

banyak biaya, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, baik untuk 

penyediaan sarana infrastruktur sekolah seperti penyediaan perangkat Information 

and Communication Technology (ICT) maupun untuk aktivitas akademik. 

Rumitnya penanganan biaya pendidikan membuat peningkatan mutu sekolah 

semakin tersendat. Lebih-lebih dengan berlakunya otonomi daerah dibeberapa negara 

federal dan provinsi dan sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Dengan 

diberlakukannya otonom daerah atau otonomi negara bagian, maka pemerintah pusat 

mulai menerapkan kebijakan baru berupa desentralisasi pembiayaan pendidikan. 

Menurut Fiske (1996), World Bank (1995), dan Burnett dkk. (1995), bahwa 

desentralisasi pendidikan adalah suatu kegiatan politis dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan hajat hidup orang banyak khususnya dibidang pendidikan yang 

melibatkan kebijakan pemerintah dari berbagi tinggkat pemerintah. 
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Kebijakan desentralisasi pendidikan dibanyak negara dilaporkan oleh Bray 

(1998) banyak mengalami keberhasilan. Hal ini disebabkan kebijakan tersebut 

dilakukan secara cermat melibatkan banyak pihak begitu juga di Indonesia kebijakan 

desentralisasi pendidikan diupayakan melibatkan banyak pihak, yaitu: (a) Pemimpin 

politik dan pengambil kebijakan (b) pegawei departemen, (c) guru, (d) persatuan 

guru, (e) unniversitas, (f) orang tua siswa/mahasiswa, (g) masyrakat lokal, dan (h) 

siswa, (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi 2001) 

Desentralisasi pendidikan sebenarnya mencakup banyak hal, namun tidak 

berati semua urusan pendidikan dapat disentralisasikan. Di negara-negara maju 

anggota EOCD (Organization for Economics and Cooperation Development), 

desentralisasi pendidikan hanya berupa perluasan kewenangan sekolah dalam sistem 

pembelajaran, seperti penentuan buku teks, metode belajar, dan sistem penilaian 

siswa. Namun keputusan menyangkut manajemen personalia (guru dan tenaga 

administrarif) masih dipegang oleh pemerintah pusat. (Burki dkk,1999). 

Memang pendidikan tidak pernah steril dari kebijakan, baik kebijakan pada 

tingkat lokal, regional maupun nasional. Kebijakan yang diambil oleh pejabat yang 

berwenang dari kepala sekolah hingga menteri merupakan kebijakan publik yang 

mestinya harus memperhatikan stakeholder  pendidikan. 

Keterbukaan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebijakan dalam 

bidang pendidikanharus dimanfaatkan dengan baik, antara lain dengan mengambil 

inisiatif atas sebuah kebijakan, karena kebijakan publik  seperti pendidikan dapat 
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bersifat bottom up. Inisiatif tersebut dapat berbentuk  hearing  dan diskusi dengan 

pihak eksekutif maupun legeslatif.  

f. Masalah Relevansi Pendidikan 

Permasalahan relevansi pendidikan dirasakan bangsa Indonesiaketika terjadi 

ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara isi pendidikan dengan realitas kebutuhan 

masyarakat, terutama para pemakai output pendidikan rendahnya rate of return 

lulusan sekolah. Dengan kata lain, para lulusan sekolah masih memiliki tingkat yang 

sangat rendah dalam hal adaptasi dengan tuntutan dunia kerja. Akibatnya banyak 

lulusan sekolah kita yang tidak dapat diserap oleh dunia kerja . 

Dalam upaya mengatasi permasalahan relevansi pendidikan, pada sekitar 

tahun 1990-an ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipegang oleh Wardiman 

Joyohadikusumo, pernah melakukan terobosan kebijakan yang dikenal dengan 

program “link and match”. Namun karena program tersebut dilakukan lebih bersifat 

“borrowing” yakni meminjam atau mengadopsi secara instan program dari negara 

lain (terutama Jerman) untuk diterapkan di Indonesia, akibatnya kebijakan terobosan 

tersebut lebih banyak kegagalannya daripada keberhasilannya. 

 Sebenarnya masalah relevansi merupakan masalah krusial, karena disatu sisi 

pendidikan di Indonesia ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, 

agar secara kualitas pada akhirnya dapat sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, 

namun disisi lain tuntutan dunia kerja yang menghajatkan bangsa tenaga yang siap 

pakai tidak dapat dikesampingkan. Bagi masyarakat yang cara berfikirnya pragmatis 
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tentu sangat membutuhkan lembaga pendidikan yang mencetak tenaga siap pakai 

tersebut. 

Dalam persoalan lain kadang-kadang relevansi juga jadi masalah, terutama 

bila dikaitkan dengan kualitas. Persoalan relevansi akan terkesampingkan bila ada 

faktor lain yang cukup dominan, misalnya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan 

dengan kesempatan kerja yang tersedia, umpama perguruan tinggi A setiap 

meluluskan 1000 orang pertahun. Tapi kesempatan kerja yang tersedia hanya 50 

orang, berarti 950 orang tidak tertampung . pertanyaanya adalah apakah yang 950 

orang tersebut tidak berkualitas? Dan itu akan diperparah lagi, apabila yang terserap 

50 orang tersebut dilakukan dilakukan secara tidak benar, misalnepotisme, adanya 

suap, koncoisme, dan lain-lain, akan semakin mengorbankan arti kualitas.85 
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Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), hlm.14-26. 
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  BAB IV 

ANALISIS EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DAN BARAT SERTA  

IMPLIKASINYA PADA MADRASAH DI INDONESIA 

A. Analisis Epistemologi Pendidikan Islam dan Barat 

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa pendidikan Islam secara 

epistemologi menyatukan antara jasmani dan rohani sebagai sebuah proses 

pembinaan dan bimbingan yang dijalankan berdasarkan al-Qur‟an dan al-Hadist 

untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik menjadi manusia yang 

sempurna yaitu manusia yang dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Hal inilah yang di uraikan oleh para tokoh diantaranya: 

Ahmad D. Marimba menyatakan pendidikan Islam adalah adalah bimbingan 

jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. 86 

Muhammad SA Ibrahim (Bangladesh) mengemukakan pengertian pendidikan 

Islam sebagai berikut. 

“Islamic education in true sense of the term, is a system of education which 

enables a man to lead his life according to the Islamic ideology, so that he 

may easily mould his life in accordance with tenetn of Islam. (Arifin, 1991, 

34)” 

Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan 

yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai 

                                                           
86

Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma‟arif , 1980), 
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dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya 

sesuai dengan ajaran Islam.87 

 Sejalan dengan itu Al- Syaibany mempertegas lagi bahwa pendidikan Islam 

adalah sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya 

atau kemasyarakatanya dan kehidupan alam sekitarnya melalui proses kependidikan. 

Perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam. 88 

 Dari keseluruhan pendapat para ahli diatas dapat digaris bawahi kesemuanya 

sependapat bahwa tidak terdapat pemisahan antara jasmani dan rohani dalam 

pendidikan Islam secara epistemologi.  Hal ini sesuai dengan dasar dan tujuan dari 

pendidikan Islam itu sendiri yang terterap dalam Al-Qur‟an surat an-Nisa ayat 59 dan 

surat al-Qoasas ayat 77 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, 4: 59)89 
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Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.27. 
88

Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara,2003), 
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Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) dunia”. (Q.S Al-Qasas, 28: 77)90 

Pendidikan Islam pada dasarnya memang benar mempersiapkan 

perkembangan anak agar mampu berperan serta secara berkesinambungan dalam 

pembangunan manusia yang berkembang terus dan mampu beramal kebajikan selama 

dalam upaya mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hal ini berbda 

dengan Barat yang memisahkan antara rohani dan jasmani karena ilmu dalam 

peradaban Barat tidak dibangun atas wahyu dan kepercayaan agama namun dibangun 

di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofi yang terkait dengan 

kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai mahkluk rasional.  Ungkapan 

diatas ditegaskan dalam uraian pendapat  para tokoh dari Barat diantaranya: 

Jean-Paul Sartre menyatakan bahwa sekalipun Tuhan itu ada, itu pun harus 

ditolak, sebab ide tentang Tuhan mengganggu kebebasan mereka: “even if god 

existed, it wiill still necessary to reject him, since the idea of God negates our 

freedom”. 91 

Ludwig Feurbach, murid Hegel dan seorang teolog, merupakan salah seorang 

pelopor paham ateisme di abad modern. Ledwig Feurbach, seorang teolog 
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menegaskan prinsip filsafat yang paling tinggi adalah manusia. Sekalipun agama 

ataupun teologi menyangkal, namun pada hakikatnya, agamalah yang menyembah 

manusia (religion that worships man). Agama kristen sendiri yang menyatakan 

Tuhan adalah manusia dan manusia adalah Tuhan (God is man, man is God). Jadi 

agama akan menafikan Tuhan yang bukan manusia. Makna sebenarnya dari teologi 

adalah antropologi (the true sense of Theology is Anthropology). Agama adalah 

mimpi akal manusia (religion is the dream of human mind). 

Begitu pula Karl Mark berpendapat agama adalah keluhan makhluk yang 

tertekan, perasaan dunia tanpa hati, sebagaimana ia adalah suatu roh zaman yang 

tanpa roh. Agama adalah candu rakyat. Dalam pandangan Marx, agama adalah faktor 

sekunder, sedangkan faktor primer ekonomi. 

Selain itu Marx memuji karya Charles Robert Darwin dalam bidang sains, 

yang menyimpulkan Tuhan tidak berperan dalam penciptaan. Bagi Darwin asal mula 

spesies (origin of species) bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari “adaptasi kepada 

lingkungan” (adaptation of to the environment). Menurtnya lagi, Tuhan tidak 

menciptakan makhluk hidup semua spesies yang berbeda sebenarnya berasal dari satu 

nenek moyang yang sama. Spesies menjadi berbeda antara satu dan yang lain 

disebabkan kondisi-kondisi alam. (natural conditions). 92 

Demikian dari banyak ahli itu bahwa Barat memang sekuler, idealisme,  

materealisme dan rasionalisme dari itu maka terlihat perbedaan begitu jelas 
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epistemologinya antara pendidikan Islam dan Barat bahwa Barat memisahkan 

jasmani dan rohani sementara Islam menggabungkannya keseluruhanya secara utuh. 

B. Implikasi Epistemologi Peradaban Barat dalam Pendidikan Islam 

Dari deskripsi di atas dapat dipahami epistemologi pendidikan Barat yang 

memandang kehidupan dan hakikat manusia secara parsial tersebut pada akhirnya 

berimplikasi pada praktek dan pelaksanaan pendidikan di dunia Barat yang pada 

gilirannya mempengaruhi pendidikan di dunia Islam. 

Dapat dilihat pada tahun 1900, kita mengenal pendidikan Islam secara 

perorangan, melalui rumah tangga dan surau/langgar atau masjid. Pendidikan secara 

perorangan dan rumah tangga itu lebih mengutamakan pelajaran praktis, misalnya 

tentang ketuhanan, keimanan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

ibadah, belum ada perpisahan mata pelajaran tertentu dan pelajaran yang diberikan 

pun belum sistematis. Pendidikan Islam pada masa ini bercirikan hal-hal sebagai 

berikut: pelajaran diberikan satu demi satu, pelajaran ilmu sharaf didahulukan dari 

ilmu nahwu, buku pelajaran pada mulanya dikarang oleh ulama Indonesia dan 

diterjemahkan kedalam bahasa daerah setempat, kitab yang digunakan umumnya 

ditulis tangan, pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan dalam satu buku saja, toko buku 

belum ada, yang ada hanyalah menyalin buku dengan tulisan tangan, karena 

terbatasnya bacaan, materi ilmu agama sangat sedikit, belum lahir aliran baru dalam 

Islam.93 
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Lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum tahun 1900 masih relatif sedikit 

dan berlangsung secara sederhana. Setelah itu, dalam pereode yang disebut peralihan 

ini telah banyak berdiri tempat pendidikan Islam terkenal di Sumatera, seperti Surau 

Parabek Bukit Tinggi (1908) yang didirikan oleh Syekh H. Ibrahim Parabek dan di 

Pulau Jawa seperti Pesantren Tebuireng, namun sistem madrasah belum dikenal. 

Adapun pelajaran agama Islam pada masa peralihan ini bercirikan hal-hal 

sebagai berikut: pelajaran untuk dua sampai enam ilmu dihimpun secara sekaligus, 

pelajaran ilmu nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu sharaf, semua buku 

pelajaran merupakan karangan ulama Islam kuno dan dalam bahasa Arab, semua 

buku dicetak, suatu ilmu diajarkan dari beberapa macam buku, rendah, menengah, 

dan tinggi, telah ada toko buku yang memesan buku-buku dari Mesir atau Mekkah, 

ilmu  agama telah berkembang luas berkat banyaknya buku bacaan, aliran baru dalam 

Islam seperti yang dibawa oleh majalah Al-Manar di Mesir mulai lahir. 

Pada waktu itu kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan 

Islam Indonesia sangat ketat. Disamping itu juga pemerintah kolonial gencar 

memprogandakan pendidikan yang mereka kelola, yaitu pendidikan yang 

membedakan antara golongan priyayi atau pejabat bahkan yang beragama Kristen. 

  Pada tahun 1908 Sistem madrasah baru dikenal pada permulaan abad ke-20 

sistem ini membawa pembaharuan, antara lain:   

1. Perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogon menjadi 

klasikal. 
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2. Pengajaran pengetahuan umum disamping pengetahuan agama dan bahasa 

Arab.94 

Yang melatarbelakangi pertumbuhaan madrasah di Indonesia dapat 

dikembalikan pada dua situasi yaitu : 

Pertama, faktor pembaruan Islam. Dalam tradisi pendidikan Islam di 

Indonesia, kemunculan dan perkembangan madrasah tidak dapat dilepaskan dari 

gerakan pembaruan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama 

Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam, baik Jawa, 

Sumatera maupun Kalimantan. Bagi kalangan pembaharu, pendidikan agaknya 

senantiasa dipandang sebagai aspek strategi dalam membentuk pandangan keislaman 

masyarakat. Dalam kenyataannya, pendidikan yang terlalu berorientasi pada ilmu-

ilmu agama „ubudiyyah, sebagaimana ditunjukan dalam pendidikan di Masjid, Surau, 

dan Pesantren, pandangan keislaman masyarakat agaknya kurang memberikan 

perhatian kepada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Karena itu 

untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan tindakan masyarakat itu, 

langkah strategis yang harus ditempuh adalah memperbaharui sistem pendidikanya 

dalam konteks ini agaknya pada awal abad ke 20 madrasah muncul dan berkembang 

di Indonesia. 

Munculnya gerakan pembaharuan di Indonesia pada awal abad ke 20 dilatar 

belakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks dengan menggunakan rentang 

waktu antara 1900-1945, Karel A Steenbrink mengidentifikasi empat faktor yang 
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mendorong gerakan pembaharuan Islam di Indonesia abad 20, antara lain: (1) Faktor 

keinginan untuk kembali pada al-Qur‟an dan al-Hadist; (2) Faktor semangat 

nasionalisme dalam melawan penjajah. (3) Faktor memperkuat basis gerakan sosial 

ekonomi, budaya dan politik; dan (4) Faktor pembaharuan pendidikan Islam. Dalam 

hal ini, ia memberikan catatan bahwa ke empat faktor itu tidak secara terpadu 

mendorong gerakan pembaharuan, melainkan bahwa gerakan-gerakan pembaharuan 

yang muncul di Indonesia disebabkan oleh salah satu atau dua faktor tersebut dengan 

kata lain menurut Steenbrink, gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia 

memiliki alasan dan motif berbeda-beda.95 

Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia ditantang oleh kehadiran lembaga-

lembaga pendidikan Barat dalam bentuk sekolah sekuler, yang dikembangan oleh 

penjajah. Sampai munculnya pembaharuan akhir abad ke 19 M, respon atas tantangan 

itu lebih bersifat isolatif, dimana pendidikan Islam mengasingkan diri dari pengaruh 

pendidikan modern. Dengan pola ini dalam waktu yang cukup lama, pendidikan 

Islam hanya mengkhususkan kepada pengkajian ilmu-ilmu keagamaan dan hampir 

tidak mengajarkan sama sekali mengajarkan mata pelajaran umum. Kehadiran 

madrasah pada awal 20 M dapat dikatakan sebagai perkembangan baru dimana 

pendidikan Islam mulai mengadopsi mata pelajaran nonkeagamaan. Hal ini 

dimungkinkan karena gerakan pembaharuan, seperti halnya di Timur Tengah yang 

diperkarsai oleh al- Afghani dan Abduh, mulai muncul dengan semangat progresif. 
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Madrasah di Indonesia dengan demikian tidak sepenuhnya mencontoh sekolah-

sekolah Belanda, tetapi sangat mungkin merupakan proses logis dari gerakan 

pembaharuan yang dilancarkan oleh umat Islam sendiri.96 

Pengaruh tokoh pembaharu Timur Tengah terhadap gerakan umat Islam di 

Indonesia dimungkinkan antara lain karena terbukanya kesempatan untuk 

memperdalam Islam di beberapa pusat pendidikan Islam di Timur Tengah, khususnya 

Kairo, Madinah dan Mekkah. Kesempatan ini digunakan oleh para mahasiswa 

Indonesia untuk belajar dikota-kota tersebut sehingga mereka mengalami langsung 

suasana pembaharuan yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh seperti al-Afghani, Abduh, 

Ridha Qutb dan lain-lain. Karena perhatian mereka yang sangat besar terhadap 

pembaharuan sejak di Kairo, tidak heran jika setelah kembali ke tanah air mereka 

juga berusaha mengembangkan gagasan pembaharuan dalam bidang pembaharuan di 

kampung halamannya masing-masing. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia dipengaruhi secara cukup 

kuat oleh Tradisi madrasah di Timur Tengah sejalan dengan gerakan pembaharuan 

yang dilakukan oleh para tokoh muslim.  

Kedua, respon terhadap politik Hindia Belanda. Pada zaman pemerintahan 

Hindia Belanda mereka mengembangkan sistem pendidikan kesekolahan untuk 

rakyat Indonesia, pada mulanya terbatas untuk kalangan bangsawan, yakni Sekolah 

Kelas Satu (Hollands  Inlandssche School/HIS) dan Sekolah Kelas Dua (Standard 

School). Sekolah-sekolah ini diselenggarakan untuk tujuan mencetak pegawai-
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pegawai pemerintah, juga pegawai perdagangan dan perusahaan. Setelah mengalami 

perubahan-perubahan, masing-masing sekolah memakan waktu tujuh tahun dan lima 

tahun. Dalam politik pendidikan Hindia Belanda, pendiri sekolah-sekolah ini 

merupakan langkah susulan setelah sebelumnya pemerintah hanya menyediakan 

pendidikan bagi kalangan Belanda sendiri. Dengan demikian, jika pada masa awal 

penjajahan, sekolah merupakan pendidikan eksklusif bagi kelompok-kelompok 

terpilih menurut ukuran pemerintah Hindia Belanda, maka mulai abad ke 20 M atas 

perintah Gubernur Jenderal Van Heutsz sistem pendidikan itu mulai diselenggarakan 

bagi masyarakat yang lebih luas dalam bentuk sekolah-sekolah desa.97 

Karena berbagai alasan yang menyangkut perkembangan wilayah Asia pada 

khususnya dan negara-negara jajahan lain pada umumnya, pemerintah Hindia 

Belanda pun mengembangkan sistem persekolahan untuk rakyat secara luas dengan 

biaya yang murah. Mulai tahap ini, rakyat yang sebelumnya hanya memiliki pilihan 

untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren surau dan 

masjid, mulai mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah Hindia 

Belanda. Sebagai konskuensinya didirikannya sekolah-sekolah Belanda di berbagai 

tempat, maka lembaga-lembaga tradisional rakyat mendapat saingan yang lebih 

langsung. Dalam kenyataanya di lapangan, Sekolah Desa tidak hanya menawarkan 

biaya murah serta pelajaran yang lebih praktis, tetapi juga menjanjikan pekerjaan 

yang cukup bervariasi meskipun masih pada level rendah. 
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Selain Sekolah Desa, pemerintah Hindia Belanda juga mengembangkan 

sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Pada tahun 1914 pemerintah Hindia Belanda status 

Meer Unigebreid Lager Onderwijs (MULO), dari lembaga kursus menjadi sekolah 

lanjutan. Lulusan HIS terbuka untuk mengikuti MULO sehingga kesempatan bagi 

kalangan bangsawan Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan melalui sekolah 

lanjutan mulai terpenuhi. Untuk kelanjutan dari MULO, disediakan sekolah lanjut 

tingkat atas, yang terkenal dengan AMS. Untuk pertama kalinya, AMS didirikan di 

Yogyakarta pada tahun 1919 dengan klasifikasi bagian B yang mengkhususkan pada 

ilmu pengetahuan kealaman. Kemudian menyusul AMS bagian A dalam bidang ilmu 

pengetahuan kebudayaan, di Bandung dan Surakarta. Jika kita perhatikan secara 

seksama agaknya sekolah-sekolah seperti HIS, MULO dan AMS adalah merupakan 

cikal bakal berdirinya sekolah-sekolah tingkat dasar (SD), menengah pertama (SMP), 

dan menengah atas (SMA) yang menjadi sistem persekolahan sejak masa 

kemerdekaan Indonesia.98 

Perkembangan sekolah yang semakin merakyat dalam batas yang cukup jauh 

lebih merangsang kalangan umat Islam untuk memberikan respon. Dalam hal ini 

mereka memikirkan bahwa diskriminasi untuk mendapatkan kesempatan pendidikan 

yang seluas-luasnya masih sangat jelas dalam politik dan kebijakan pemerintah 

Hindia Belanda. Kebanyakan rakyat Indonesia bagaimanapun masih akan tetap bodoh 

karena tingkat pendidikan yang diperkenankan bagi mereka hanya terbatas pada 

sekolah rendah. Dari sudut ini, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk 
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meningkatkan kecerdasan mereka atas prinsip persamaan sebagaimana yang menjadi 

asas ajaran Islam. Namun disisi lain, pendidikan Islam sudah saatnya pula 

menawarkan pendidikan pola pendidikan yang lebih maju, baik dalam hal 

kelembagaan, struktur materi, maupun metodologinya, sehingga dapat mengimbangi 

sekolah-sekolah ala Belanda. 

Kesadaran untuk memperbaharui pendidikan Islam ini dimiliki oleh sejumlah 

tokoh khususnya mereka yang sudah mengenyam sekaligus pendidikan Islam 

tradisional dan pendidikan sekolah ala Belanda. Dalam pemikiran mereka , perlu 

ditempuh cara kombinasi yaitu mata pelajaran keagamaan tetap diadakan tetapi 

ditambah dengan mata pelajaran umum seperti membaca, menulis, berhitung, bahasa, 

ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan kebudayaan, dan ketrampilan-ketrampilan 

administrasi seperti organisasi. Metode pengajaranya pun direkayasa sedemikian rupa 

sehingga lebih efektif sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.99 

Usaha untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang sebanding sekolah 

ala Belanda dalam perkembangannya menjadi agenda bagi hampir semua organisasi 

dan gerakan Islam di Indonesia. Setiap organisasi tersebut memiliki bagian atau seksi 

khusus yang menangani masalah pendirian madrasah-madrasah di berbagai daerah.  

Dengan corak masing-masing yang berbeda, madrasah-madrasah itu menandai suatu 

perkembangan pendidikan Islam yang tidak lagi terbatas pada pengajaran ilmu-ilmu 

agama. Dengan mendirikan madrasah, umat Islam agaknya telah memberikan respon 

yang cukup tepat terhadap kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda, 
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sehingga pendidikan Islam disatu sisi tidak terlalu tertinggal, dan disisi lain tetap 

mempertahankan ciri-ciri keislamanya yang kuat. Dalam bahasa lain yang lebih 

sederhana dapat dikatakan bahwa madrasah, dalam batas-batas tertentu, merupakan 

lembaga persekolahan Belanda yang diberi muatan keagamaan. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan usaha yang ditempuh umat Islam 

yaitu dengan cara mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada 

di Barat, baik dari segi sistem, metode ataupun materi yang sepenuhnya berkiblat di 

Barat, hal ini dilakukan karena kemajuan dunia Barat sekarang disebabkan mereka 

mewarisi kemajuan yang pernah dimiliki oleh umat Islam di masa jayanya. Oleh 

sebab itu tidak salah kalau kita juga bersikap sebagaimana yang telah orang Barat 

dulu lakukan terhadap kemajuan Islam. 

Jadi adanya perpaduan berbagai faktor diatas, banyak melatarbelakangi 

kelahiran madrasah yang baik mengenai sistem atau materi mengalami perubahan 

dari sistem lama di pesantren. Sebab walau bagaimanapun awal mulanya pendidikan 

Islam dalam bentuk “madrasah” ini lebih banyak dikelola oleh mereka yang 

menerima pembaharuan tersebut. 

Oleh karena itu kelahiran madrasah tampaknya justru banyak karena 

kesadaran ummat Islam sendiri, dimana selama ini, meskipun mereka mempunyai 

lembaga pendidikan sendiri yang bernama pesantren, tapi karena tuntutan jaman, 

maka mereka harus berbuat, agar tidak ketinggalan.  

Memang di lain pihak, penjajahan Belanda dengan segala usahanya untuk 

memecah-belah antara kaum adat dan kaum agama, namun semua itu tampaknya 
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banyaknya menemui kegagalan. Dalam pada itu, pemerintahan kolonial kembali 

memasukkkan anasir-anasir pendidikan Barat dengan mendirikan berbgai sekolah 

umum, dan membangun berbagai usaha di lapangan kesenian dan kebudayaan. 

Pada sekitar abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan 

sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan yang berkembang di dunia 

Barat, dimana sedikit banyak telah mempengaruhi sistem pendidikan yang telah 

berkembang di Indonesia, termasuk pesantren. Sistem pendidikan madrasah yang 

berkembang di dunia Islam pada umumnya, dan sistem sekolah yang di kembangkan 

oleh pemerintah kolonial mulai memasuki dunia pesantren. Sistem halaqah bergeser 

kearah sistem madrasah dalam bentuk klasikal, dengan unit-unit kelas dan sarana 

sebagaimana dalam kelas-kelas pada sekolah. 

Awalnya perubahan tersebut tidak terlepas sama sekali dengan surau, langgar 

ataupun masjid serta pesantren sebagai induknya. Tetapi dalam perkembangan 

selanjutnya, madrasah-madrasah tersebut didirikan secara terpisah diluar lingkungan 

surau, masjid dan pesantren. Bahkan kemudian, dengan masuknya ide-ide 

pembaharuan dalam dunia Islam ke Indonesia, banyak memberikan pengetahuan 

agama dan mengajarkan pengetahuan umum. 

Sebagai madrasah yang pertama di Indonesia dengan nama madrasah 

Adabiyah di Padang (Sumatra Barat), yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad 

pada tahun 1909. Madrasah Adabiyah ini pada mulanya bercorak agama semata-mata, 

namun kemudian pada tahun 1915 berubah coraknya menjadi HIS (Holand Inland 

School) Adabiyah. HIS Adabiayah merupakan sekolah pertama yang memasukkan 
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pelajaran umum ke-dalamnya. Selanjutnya pada tahun 1910 didirikan Madrasah 

School (Sekolah Agama) yang dalam perkembanganya berubah menjadi Diniyah 

School (Madrasah Diniyah). Dan nama diniyah school inilah yang kemudian 

berkembang dan terkenal. 

Setelah itu madrasah Diniyah berkembang hampir seluruh Indonesia, baik 

merupakan bagian dari pesantren atau surau ataupun berdiri diluarnya. Pada tahun 

1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiah (Kweekchool Muhammadiah) 

yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiah, sebagai realisasi dari 

cita-cita pembaharuan Pendidikan Islam yang di pelopori oleh KH. Ahmad Dahlan. 

Sebelumnya pada tahun 1916 dilingkungan Pondok Pesantren Tebuireng 

Jombang (Jawa Timur), telah didirikan Madrasah Salfiah oleh KH. Hasyim Asy‟ari, 

sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran kepesantren pada tahun 1929 atau 

usaha Kiai Ilyas, diadakan pembaharuan dengan memasukan pengetahuan umum 

pada madrasah tersebut. 

Dengan demikian, kita ketahui bahwa permulaan abad ke-20 merupakan masa 

pertumbuhan dan perkembangan madrasah hampir diseluruh Indonesia, dengan nama 

dan tingkatan yang bervariasi. Namun madrasah-madrasah tersebut, pada awal 

perkembangannya masih bersifat Diniah semata-mata. Baru sekitar tahun 1930, 

sedikit demi sedikit, akan tetapi bertambah cepat, dilakukan pembaharuan terhadap 

madrasah dalam rangka memantapkan keberadanya, khususnya dengan penambahan 

pengetahuan umum. 
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Meskipun begitu kalau pengyelenggaraanya pendidikan dan pengajarannya 

masih belum punya keseragaman antara daerah yang satu dengan yang lain, terutama 

sekali menyangkut kurikulum dan rencana pelajaran. Memang pembaharuan yang 

dilakukan sebelum masa kemerdekaan belum mengarah kepada penyeragaman 

bentuk, sistem dan rencana pelajaran. Usaha kearah penyatuan dan penyeragaman 

sistem tersebut, baru dirintis sekitar tahun 1950 setelah Indonesia merdeka. Dan pada 

perkembangannya madrasah terbagi dalam jenjang-jenjang pendidikan; Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.100 

Sudah cukup lama Departemen Agama berkeinginan untuk memodernkan 

dunia madrasah sesuai dengan dasar dan cita-cita pendidikan di Indonesia. Diantara 

usaha yang dilakukan untuk terealisasinya keinginan tersebut ialah dengan 

mengadakan pembaharuan secara revolusioner dalam bidang pendidikan madrasah. 

Pembaharuan itu terwujud dalam bentuk yang diberi nama Madrasah Wajib Belajar 

(MWB), yang mulai dilakukan pada tahun pelajaran 1958/1959. 

Dilaksanakanya Madrasah Wajib Belajar ini adalah dengan tujuan: 

1) Sesuai dengan namanya, Madrasah Wajib Belajar turut berusaha dalam 

rangka pelaksanaan undang-undang kewajiban belajar di Indonesia. Dalam 

hubungan ini Madrasah Wajib Belajar (MWB) akan diperlakukan mempunyai 

hak dan kewajiban sebagai sekolah negeri atau sekolah partikelir yang 

melaksanakan wajib belajar. 
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2) Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa 

untuk mencapai kemajuan dilapangan ekonomi, industri dan transmigrasi. 

Pengorganisasian dan struktur kurikulum serta sistem penyelenggaraan MWB 

tersebut diatur sebagai berikut: 

1) MWB adalah tanggung jawab pemerintah baik mengenai guru-guru, alat-alat, 

maupun buku-buku pelajarannya, apabila madrasah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan untuk dijadikan MWB. 

2) MWB menampung murid-murid yang berumur antara 6-14 tahun. Tujuan 

MWB adalah untuk mempersiapkan mutu murid untuk dapat hidup mandiri 

dan mencari nafkah, terutama dalam lapangan ekonomi, industrialisasi dan 

transmigrasi. 

3) Lama belajar MWB adalah 8 tahun 

4) Pelajaran yang diberikan pada MWB terdiri dari tiga kelompok studi, yaitu: 

pelajaran agama, pengetahuan umum dan pelajaran ketrampilan dan kerajinan 

tangan. 

5) 25% dari jumlah jam pelajaran digunakan untuk pelajaran agama, sedangkan 

75% untuk pelajaran pengetahuan umum dan ketrampilan atau kerajian 

tangan. 

Dengan demikian pelajaranya meliputi: 

a) Pelajaran untuk pengembangan akal disebut kelompok pelajaran 

pengetahuan alam. 
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b) Pelajaran untuk pengembangan perasaan dan kemauan atau hati disebut 

kelompok pelajaran agama. 

c) Pelajaran untuk pengembangan kecekatan dan ketrampilan tangan disebut 

kelompok pelajaran kerajianan tangan. 

Dilaksankannya Madrasah Wajib Belajar tersebut, dimaksudkan sebagai usaha 

awal untuk memberikan bantuan dan pembinaan madrasah dalam rangka 

penyeragaman materi kurikulum dan sistem penyelenggaraanya; dalam upaya 

peningkatan mutu madrasah ibtidaiyah. Namun ternyata bahwa madrasah dalam 

bentuk MWB ini, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Diantara faktor 

penyebabnya, disamping keterbatasan sarana dan peralatan, serta guru-guru yang 

mampu dipersiapkan oleh pemerintah, adalah kurang tanggapnya masyarakat dan 

pihak-pihak penyelenggara madrasah. 

Umumnya masyarakat berpendapat MWB kurang memenuhi fungsinya 

sebagai lembaga pendidikan agama Islam, karena kurangnya persentase pendidikan 

dan pengajaran agama yang diberikan yaitu hanya 25% dari seluruh mata pelajaran 

yang diajarkan. Faktor lain adalah penyelenggara madrasah mengalami kesulitan 

dalam menerapkan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan dan pelajaran 

agama yang diisyaratkan. 

Tampaknya pengalaman tersebut, telah mendorong pemerintah untuk 

mendirikan madrasah-madrasah negeri, secara lengkap dan terperinci, baik dalam 

penjenjangan maupun materi kurikulum serta sistem penyelenggaraan. Materi 

kurikulum pendidikan agama ditetapkan secara terperinci, dengan perbandingan 30% 
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pelajaran agama dan 70% pelajaran pengetahuan umum. Madrasah-madrasah negeri 

tersebut dimaksudkan akan menjadi model dan standar dalam rangka memberikan 

tuntunan secara lebih kongkret bagi penyelenggaraan madrasah. 

Setelah MWB tidak terealisasi dengan baik usaha peningkatan mutu 

madarasah tampaknya bergulir terus dan usaha menuju ke kesatuan sistem pendidikan 

nasional dalam rangka pembinaan semakin ditingkatkan. Usaha tersebut tidak hanya 

merupakan tugas dan wewenang Departemen Agama saja, tetapi merupakan tugas 

pemerintah secara keselurusahan bersama masyarakat. 

Selanjutnya pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 

antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Hal ini 

dilatarbelakangi bahwa siswa-siswa madrasah sebagaimana halnya tiap-tiap warga 

negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, 

sehingga lulusan madrasah, yang menghendaki melanjutkan atau pindah kesekolah-

sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 

Menurut SKB 3 Menteri tersebut yang di maksud dengan madrasah ialah 

lembaga pendidikan yang menjadi mata pelajaran Agama Islam sebagai mata 

pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran 

umum. Sementara itu madrasah mencakup tida tingkatan, yaitu:  

1) Mdarasah Ibtidaiyah, setingkat dengan SD  

2) Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan SMP 
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3) Madrasah Aliyah, setingkat dengan SMA 

Dalam rangka merealisasikan SKB 3 Menteri tersebut, maka pada tahun 1976 

Departemen Agama mengeluarkan Kurikulum sebagai standar untuk dijadikan acuan 

oleh Madrasah, baik untuk MI, MTs maupun Madrasah Aliyah. 

Kurikulum yang dikeluarkan tersebut, juga dilengkapi dengan: 

1) Pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada 

madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum. 

2) Deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk setiap 

bidang studi, baik untuk bidang studi agama, maupun bidang studi 

pengetahuan umum. 

Dengan berlakunya kurikulum standar yang menjadi acuan, maka berarti telah 

terjadi keseragaman madrasah dalam bidang studi agama, baik kualitas maupun 

kuantitasnya, kemudian adanya pengakuan persamaan yang sepenuhnya antara 

madrasah dengan sekolah-sekolah umum yang setaraf, serta madrasah akan mampu 

berperan sebagai lembaga pendidikan yang memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan 

masyrakat  dan mampu berpacu dengan sekolah-sekolah umum dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasioanal. 

Adapun SKB 3 Menteri tersebut menetapkan: 

a) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah 

sekolah umum yang setingkat. 

b) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas. 

c) Siswa madrasah dapat berpindah kesekolah umum yang setingkat. 
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Untuk pengelolaan madrasah dan pembinaan pendidikan agama menurut SKB 

3 Menteri ini, dilakukan oleh Menteri Agama sedangkan pembinaan dan pengawasan 

mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. 

Adanya SKB 3 Menteri tersebut bukan berarti beban yang di pikul madrasah 

akan bertambah ringan, akan tetapi justru sebaliknya menjadi semakin berat. 

Masalahnya, di satu pihak ia dituntut harus mampu memperbaiki mutu pendidikan 

umum sehingga setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah umum, dilain pihak ia 

harus tetap menjaga agar mutu pendidikan agama tetap baik sebagai ciri khususnya. 

Maka untuk mencapai kedua tujuan tersebut, sudah barang tentu harus diadakan 

peninjauan kembali terhadap kurikulum yang berlaku. Materi pelajaran, sistem 

evaluasi dan peningkatan mutu pelajaran melalui penataran. Secara kuantitatif alokasi 

waktu nominal yang disediakan pada sekolah-sekolah umum, sejalan dan sejiwa 

dengan isi dari SKB 3 Menteri. Karenanya Departemen Agama tidak perlu menyusun 

sendiri kurikulum mata pelajaran umum untuk madrasah, tetapi dapat menggunakan 

kurikulum dan materi pelajaran umum yang sudah diberlakukan disekolah-sekolah 

umum. 

Akan tetapi tampaknya, tidak semua madrasah dapat mengadaptasikan dirinya 

dengan SKB 3 Menteri tersebut. Masih ada sebagian madrasah yang tetap 

mempertahankan pola lamanya, sebagian sekolah agama murni, yaitu semata-mata 

memberikan pendidikan dan pengajaran agama. Masyarakat tampaknya masih 

cenderung tetap mempertahankan adanya madrasah-madrasah diniah tersebut, dengan 
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maksud untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid disekolah-sekolah 

umum, yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan agama. Umumnya madrasah-

madrasah diniah ini, masih tetap dipertahankan dalam lingkungan pondok pesantren 

atau langgar serta mesjid. 

Madrasah diniah dimaksud terdiri dari tiga jenjang atau tingkatan, yaitu: 

1) Madrasah Diniah Awaliyah; 

Yaitu madrasah yang khususnya mempelajari pengetahuan ilmu agama Islam 

pada tingkat dasar. 

2) Madrasah Diniah Wustho; 

Yang khususnya mengajarkan ilmu pengetahuan agama pada tingkat 

menengah pertama. 

3) Madrasah Diniah Aliyah 

Mengajarkan ilmu pengetahuan agama pada tingkat menengah atas. 

Rupanya usaha pengembangan dan pembinaan madrasah berjalan terus, 

dengan tujuan untuk mencapai mutu yang diinginkan. Pada tahun 1984 di keluarkan 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

Menteri Agam Nomor 229/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pembakuan 

kurikulim sekolah umum dan kurikulum madrasah. SKB 2 Menteri tersebut dijiwai 

oleh ketetapan MPR Nomor II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem 

pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain 

dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu diantara berbagai upaya 

perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah. 
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Sebagai esensi dari pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah ini 

membuat antara lain: 

1) Kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah terdiri dari program inti 

dan program khusus. 

2) Program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan 

madrasah secara kualitatif sama. 

3) Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan 

siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi bagi sekolah/madrasah 

tingkat menengah atas. 

4)  Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai 

sistem kredit, bimbingan karier, ketuntasan belajar dan sistem penilaian 

adalah sama. 

5) Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam 

rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum, akan diatur bersama oleh kedua 

Departemen yang bersangkutan. 

Untuk mengatasi kurangnya pelajaran pendidikan agama yang telah di 

putuskan oleh SKB 3 Menteri berkisar 30% pelajara keagamaan dan 70 % pelajaran 

umum maka masih ada peluang bagi peserta didik untuk mengikuti madrasah diniah 

nonformal  pada jam luar madrasah formal dengan demikian tujuan pendidikan Islam 

akan tercapai namun ketika peserta didik hanya mengikuti pendidikan formal dan 

tidak mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan non formal 
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seperti halnya madrasah diniah maka akan sulit untuk mencapai tujuan pendidikan 

Islam secara maksimal. 

Sebab ketika madrasah belum dijadikan pendidikan formal kualitas SDM 

dalam bidang keagamaan masih kurang memuaskan apalagi setelah adanya SKB 3 

Menteri yang berbading balik dengan kurikulum yang telah tersediakan sebelumnya, 

jelas pendidikan keagamaan masih kurang apalagi madrasah di tuntut untuk 

menjadikan sekolah yang mempertahankan ciri khas keislaman dan kualitas intlektual 

yang setara dengan sekolah umum lainya maka akan semakin sulit tantangan bagi 

madrasah. Adapun kesetaran Madrasah dengan sekolah umum di atur oleh Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2007 Pasal 16 ayat 1 dan 2 yang 

berbunyi  (1) pendidikan diniah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajad 

MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkatan dan pendidikan diniah menengah  

pertama sederajad MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkatan (2) pendidikan diniah 

menengah menyelenggarakan pendidikan diniah menengah atas sederajad MA/SMA 

yang terdiri atas 3 (tiga) tingkatan. 

Dalam kaitanya dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia dari 

waktu ke waktu, madrasah pun tumbuh dan berkembang secara terus menerus. 

Berikut ini dikemukakan perkembangan madrasah dari masa penjajahan sampai 

dengan sekarang. Banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk memajukan 

pendidikan namun masih kurang maksimal hasil dari usaha tersebut walaupun 

lembaga pendidikan di Indonesia mencapai 249.564 sekolah dari SD, MI, SMP, MTs, 

SMA, MA, baik negeri maupun swasta. 
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Hegemoni sains dan teknologi Barat atas masyarakat negara-negara di seluruh 

dunia membawa pengaruh yang sangat besar terhadap gaya, corak dan pandangan 

kehidupan masyarakat. Pendidikan Barat yang di adaptasi oleh pendidikan Islam, 

meskipun mencapai kemajuan, tetapi tidak layak di jadikan sebagai sebuah model 

untuk memajukan peradaban Islam yang damai, anggun dan ramah terhadap 

kehidupan manusia. Pendidikan Barat itu hanya maju secara lahiriah tetapi tidak 

membuahkan ketenangan rohani lantaran pendidikan tersebut hanya berorientasi pada 

pengembangan yang bersifat kuantitatif. Ukuran-ukuran hasil pendidikan lebih dilihat 

sudut, seberapa jauh pengetahuan yang dapat diserap oleh peserta didik tidak 

memperhatikan apakah tumbuh kesadaran dari peserta didik itu untuk bertindak 

sesuai dengan pengetahuan yang dikuasainya.  

Jika ditelusuri kebelakang, corak pendidikan Barat tersebut memiliki jalinan 

dengan akar sejarah yang berkembang di Barat pada masa lampau sebagaimana yang 

dikutip Amrullah Achmad bahwa Muhammad Mubarok menuturkan “Karakteristik 

sistem pendidikan Barat adalah sebagai refleksi pemikiran dan kebudayaan abad 

XVIII-XIX yang ditandai dengan isolasi terhadap agama, sekulerisme negara, 

materealisme, penyangkalan terhadap wahyu dan penghapusan nilai-nilai etika, yang 

kemudian digantikan dengan pragmatisme, maka corak pendidikan Barat tersebut 

tidak terlepas dari pandangan Barat terhadap ilmu pengetahuan. Di Barat ilmu 

pengetahuan hanya berdasar pada akal dan indera, sehingga ilmu pengetahuan itu 

hanya mencakup hal-hal yang dapat diinderakan dan dinalarkan semata. 
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Pengaruh karakter pendidikan Barat itu memasuki hampir semua dimensi 

pendidikan dikalangan muslim. Mereka sekarang ini senantiasa meniru jejak-jejak 

Barat dalam melakukan proses pendidikan, seperti menggunakan sistem klasikal, 

penjenjangan kelembagaan, penjenjangan kelas, pemakaian kurikulum yang jelas, 

pembuatan persiapan pengajaran, dan sebagainya.101 Dengan demikian harapan 

pendidikan Islam akan mengalalami peningkatan namun disamping itu adapun 

dampak dari dominasi dari peradaban Barat yang terimplikasi pada pendidikan Islam 

menyebabkan tujuan pendidikan Islam itu sendiri sulit untuk dicapai. 

Kondisi riil di masyarakat kita ini tumbuh karena pengaruh pendidikan 

modern Barat yang dikembangkan berdasarkan ekonomi, walaupun Islam pernah 

mengalami puncak kejayaan namun umat Islam sendiri tidak dapat bangkit karena 

banyaknya faktor-faktor pengaruh Barat yang bersifat sekuler, sehingga pendidikan 

Islam mengalami ketertinggalan dan berkiblat ke Barat. 

Untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dari bangsa-bangsa  salah satu 

alternatif yang dapat ditempuh umat Islam yaitu harus mencontoh, sebagai upaya 

memajukan dunia Islam dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang pendidikan. 

Menyadari akan ketertinggalan itu maka mulailah muncul tokoh-tokoh Islam 

yang menggagaskan gagasan-gagasan cemerlang sebagai solusi untuk keluar dari 

ketertinggalan. Masuknya orang-orang  pada wilayah-wilayah Islam, dengan 

membawa hasil-hasil peradaban mereka, secara langsung, atau tidak langsung 

                                                           
101

Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode 

Kritik (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm.210-211. 
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berpengaruh terhadap masyarakat Islam. Pengaruh ini terlihat hampir pada seluruh 

aspek kehidupan masyarakat. 

Dengan memperhatikan beberapa macam sebab kelemahan dan kemunduran 

umat Islam, sebagaimana nampak pada masa sebelumnya, dengan memperhatikan 

sebab-sebab kemajuan dan kekuatan yang alami oleh orang-orang Eropa, maka terjadi 

ketiga pola pembaharuan pendidikkan Islam. Ketiga pola tersebut adalah: 

1. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasikan pada pendidikan 

modern di Eropa. 

2. Yang berorientasi pada tujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. 

3. Yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing 

yang bersifat nasionalisme. 

Golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat pada 

dasarnya mereka berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup 

yang dialami oleh Barat  adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi modern yang mereka capai. Mereka juga berpendapat bahwa apa yang 

dicapai oleh orang Barat sekarang tidak lain adalah pengembangan dari ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan yang pernah berkembang di dunia Islam. Atas dasar 

tersebut, maka untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat Islam sumber 

kekuatan dan kesejahteraan itu harus direbut kembali. 

Umat Islam akan mudah mencapai penguasaan tersebut apabila ditempuh 

melalui proses pendidikan. Dengan demikian proses pendidikan yang diterapkan 

haruslah meniru pada pola pendidikan yang dikembangkan di dunia Barat, 
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sebagaimana dalam dunia Barat  pernah meniru dan mengembangkan sistem 

pendidikan dari dunia Islam. 

Atas dasar pertimbangan pemikiran tersebut di atas, maka mulailah 

pendidikan Islam diorientasikan pada pola pendidikan Barat. Hal ini dapat kita lihat 

seperti usaha yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II Turki yaitu menganjurkan untuk 

diberi materi pelajaran umum pada madrasah dan memasukan pengetahuan umum itu 

kedalam kurikulum madrasah. Dibuka pula lembaga pendidikan umum yang juga 

mempelajari pengetahuan agama demikian pula pada masa-masa berikutnya sampai 

sekarang. 

1. Aspek-aspek Pendidikan Islam yang didominasi oleh Barat 

Dalam proses perkembangan pendidikan Islam usaha-usaha untuk senantiasa 

mengembangkanya tidak pernah berhenti. Diantara usaha-usaha yang dilakukan itu 

adalah mengadopsi sistem pendidikan Barat kepada sistem pendidikan Islam seperti 

yang telah dilakukan oleh Sultan Mahmud II di atas. Hal ini dilakukan dengan 

harapan agar dunia Islam bisa kembali menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

sebagaimana kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki pada masa jayanya. 

Begitu kuatnya cengkraman dominasi Barat sehingga umat Islam bahkan para 

pemikirnya sekalipun hingga sekarang masih terbuai dengan konsep-konsep 

pendidikan yang dihasilkan dari pemikir-pemikir filosof maupun ilmuan Barat.  Umat 

Islam cenderung mengikuti begitu saja tawaran-tawaran teoritis dari Barat berkaitan 

dengan problem pendidikan mulai dari tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, 
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materi pendidikan, metode pendidikan, sistem pembelajaran teori-teori belajar, 

pendekatan-pendekatan dalam belajar dan lain-lain termasuk dikotomi pendidikan.
102

 

Akhir ini kita melihat bahwa hampir semua sekolah atau madrasah yang ada 

didunia Islam pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya sekolah-sekolah 

dikembangkan dengan meniru pola-pola sekolah Barat, baik dari segi sistem maupun 

isi pendidikannya. Secara khusus lagi dapat kita lihat pada aspek-aspek pendidikan 

Islam berikut ini: 

a. Dari segi sistem pelaksanaan pendidikan 

Sebelum pendidikan Islam berorientasi pada sistem pendidkan Barat, 

pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk halaqah, dilaksanakan dirumah-

rumah, kuttab-kuttab, di masjid-masjid, surau dan di lingkungan istana. Akan tetapi 

setelah Barat masuk kedalam dunia pendidikan Islam mulailah sistem tersebut diubah 

kedalam sistem klasikal dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disiapkan di 

dalam kelas seperti bangku, meja, papan tulis dan lain-lain. 

Sistem pendidikan agama Islam mengalami perubahan sejalan dengan 

perubahan zaman. Sistem pendidikan yang sebelumnya bersifat nonformal kemudian 

berubah menjadi sistem pendidikan yang formal, yang lebih sistematis dan teratur. 

Demikian pula penggabungan antara laki-laki dan perempuan dalam proses belajar di 

dalam suatu ruangan adalah pengaruh dari sistem pendidikan Barat. 

b. Isi Pendidikan 
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 Mujamil Qomar, Op. Cit. hlm. 217. 
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Pengaruh peradaban  terhadap isi pendidikan dapat dilihat dengan diajarkanya 

ilmu pengetahuan umum pada madrasah-madrasah, yang pada masa sebelumnya 

hanya terbatas pada pelajaran agama semata. Hal ini dilaksanakan karena tuntutan 

zaman dan dorong untuk membekali anak-anak agar dapat menyesuaikan diri dalam 

arus globalosasi. 

c. Kurikulum 

Sejalan dengan tuntutan zaman, tuntutan penyempurnaan kurikulum pun 

dalam berbagai lembaga pendidikan Islam senantiasa terjadi, sehingga dengan 

mencotoh sistem kurikulum yang diterapkan pada sekolah-sekolah Barat, kurikulum 

pendidikan Islam juga dibenahi dari yang bersifat sangat sederhana menjadi suatu 

bentuk kurikulum yang sistematis dan lebih lengkap. Kurikulum pendidikan Islam 

telah memuat berbagai komponen atau unsur-unsur di dalamnya, mulai dari tujuan 

pembelajaran sampai pada materi, waktu, metode pembelajaran dan sarana/sumber 

pengajaran juga turut dicantumkan dalam kurikulum tersebut. Perubahan-perubahan 

itu terjadi sebagai reaksi untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan Islam, sesuai 

dengan perkembangan dan kemajuan zaman, hal ini dapat kita lihat dari 

pemberlakuan Kurikulum 2013 untuk menyempurnakan KTSP sebagai salah satu 

contoh adanya perubahan kurikulum yang lebih sistematis.   

d. Metode Pembelajaran 

Dari segi metodologi pembelajaran dalam pendidikan Islam sebagaimana pada 

aspek pendidikan Islam yang lain juga berkembang mengikuti irama perkembangan 

kemajuan pembelajaran pada sekolah-sekolah di Barat. Adnya berbagai macam 
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metode pembelajaran yang bervariasi dalam proses belajar mengajar dalam 

pendidikan Islam adalah sebagai akibat adanya pengaruh sistem pembelajaran di 

Barat, karena pada masa sebelum pendidikan Islam dioriaentasikan pada sistem 

pembelajaran modern penggunaan metodologi pembelajaran sangat terbatas pada 

metode tertentu, seperti metode ceramah, dan tanya jawab saja. Akan tetapi adanya 

pengaruh metodologi pembelajaran Barat, sehingga dalam pendidikan Islam juga 

telah dikenal dan diterapkan berbagai metode pembelajaran, seperti sosiodrama, 

bermain peran, metode diskusi, dan lain-lain. 

e. Sarana dan Prasaran dalam Pendidikan Islam 

Salah satu aspek dalam pendidikan yang sangat menentukan adalah 

keberadaan sarana dan prasarana pendidikan dan jika hal ini dicermati lebih jauh 

maka dominasi peradaban  Barat pada aspek ini sangat besar hal ini terlihat mulai dari 

keberadaan gedung, dan prasarana pendidikan termasuk media pembelajaran sebagian 

besar didominasi dari hasil-hasil peradaban Barat, terutama pada media pembelajaran 

yang memakai perangkat elektronik seperti radio, tape recorder, OHP, loud speaker 

dan lain-lain. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dominasi pendidikan Barat dalam 

pendidikan Islam adalah hal yang tidak dapat dihindarkan karena hal itu memberikan 

sumbangsih dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam. Walaupun demikian ada 

dampak positif dan negatif dari peradaban Barat setidaknya kita dapat mengurangi 

dari dampak negatif dengan menerapkan aqidah yang kuat terhadap peserta didik. 
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2. Dampak Positif dan Negatif dari Dominasi Peradaban Barat dalam 

Pendidikan Islam  

Pemanfaatan peradaban Barat dalam pendidikan memberi dampak positif 

terhadap Pendidikan Islam. Tetapi pada sisi yang berbeda, peradaban ini juga 

mempunyai pengaruh negatif terhadap dunia Islam. 

Dampak positif dari dominasi peradaban Barat  dalam pendidikan Islam antara 

lain yaitu: 

a. Keberadaan peradaban Barat itu telah mengefektifkan sekaligus 

mengefesiensikan proses pelaksanaan pendidikan Islam. 

b. Kemajuan peradaban Barat telah menyadarkan dunia Islam akan 

ketinggalanya, sehingga menggugah hati mereka untuk berusaha keras menuju 

penguasaan kembali ilmu pengetahuan dan peradaban yang pernah dimiliki 

oleh orang Islam. 

c. Keberadaan peradaban Barat memudahkan transfer ilmu pengetahuan, nilai-

nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi muda, 

sehingga mereka betul-betul siap untuk mengarungi kehidupan sekarang dan 

masa yang akan datang. 

d. Pengaruh peradaban Barat menjadikan pendidikan Islam lebih sistematis. 

e. Dari peradaban Barat menjadikan Kurikulum pendidikan Islam menjadi jelas. 

f. Pengaruh peradaban Barat menjadikan materi yang akan disampaikan sudah 

terjadwal tersusun secara sistematis. 

g. Banyaknya metode pembelajaran yang lebih praktis dan menyenangkan. 



131 
 

Sedangkan dampak negatif dari dominasi peradaban Barat dalam 

pendidikan Islam antara lain: 

a. Kegagalan merumuskan tauhid dan bertauhid . 

b. Terjadinya dikotomi proses pencapaian tujuan pendidikan. 

c. Lembaga pendidikan melahirkan manusia yang bekepribadian ganda. 

d. Menyebabkan terjadinya dikotomi dan dualisme pendidikan sebagai pengaruh 

faham sekuler yang berkembang di Barat. 

e. Dari segi ekonomi justru menguras masyarakat Islam untuk mengeluarkan 

biaya yang lebih besar untuk membeli produk-produk teknologi Barat, sebagai 

alat yang modern untuk dipakai dalam dunia pendidikan. 

f. Melemahkan “kreatifitas” untuk menciptakan media dalam pendidikan Islam 

karena, menganggap bahwa teknologi Barat telah menyiapkan berbagai 

fasilitas pendidikan yang dibutuhkan mulai dari yang sederhana sampai yang 

paling canggih. 

Pengaruh negatif dari peradaban Barat tersebut menimbulkan implikasi 

negatif terhadap pendidikan Islam di Indonesia yang pada sebenarnya menyebabkan 

output pendidikan kurang berkualitas yakni diantaranya: 

a. Masalah ketidakseimbangan daya tampung 

b. Masalah pemerataan pendidikan 

c. Masalah mutu 

d. Masalah kualitas dan kuantitas guru 

e. Masalah pembiayaan pendidikan 
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f. Masalah relevansi pendidikan 

Untuk itu perlu  adanya reformasi pendidikan untuk memperbaiki pendidikan 

yang selama ini yang dianggap kurang berkualitas. Reformasi merupakan istilah yang 

amat populer dan menjadi kata kunci dalam membenahi tatanan hidup berbangsa dan 

bernegara sekarang, termasuk tentunya dibidang pendidikan. Pada era reformasi ini 

masyrakat Indonesia menginginkan terwujudnya perubahan dalam semua aspek 

kehidupan. 

Pendidikan di Indonesia harus segera di benahi dan mendapatkan perhatian 

yang besar dari semua kalangan. Sebab pendidikan adalah tonggak akselerasi 

kebangkitan nasional di era globalisasi sekarang ini. Kerja sama, analisis, dan dialog 

solutif perlu dilaksanakan oleh pemerintah dengan para pakar pendidikan, guru, 

dosen, ulama, pengusaha, serta para stakeholder. Dengan upaya ini diharapkan 

permasalahan pendidikan (dana, kurikulum, sistem serta atensi pada SDM 

pendidikan) akan terpecahkan secara terprogram dan terstruktur. 

 Dalam upaya mereformasi dalam bidang pendidikan, ada beberapa strategi 

yang dapat dilakukan. David D. Curris (2002), mengemukakan bahwa ada empat 

strategi mayor dalam reformasi pendidikan, yaitu1. Akuntabilitas berbasis standar 

(standards based accountability), 2. Reformasi sekolah secara menyeluruh (whole 

school reform), 3. Strategi pasar (market strategies), dan 4. Pembuatan keputusan 

yang bersifat demokratis atau pelimpahan kewenangan dalam pembuatan (shared 

decision making).  
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Keempat strategi reformasi pendidikan tersebut diharapkan menjadi ampuh 

bagi lembaga pendidikan dalam menaikan eksitensi dan aktualisasinya ditengah 

gempuran globalisasi yang dari waktu ke waktu semakin memengaruhi berbagai 

aspek kehidupan.
103

 

Yang jelas reformasi pendidikan yang dimaksudkan adalah terjadinya 

perubahan mendasar kearah yang lebih baik, mengingat selama ini keberadaan 

pendidikan tidak jarang menjadi alat politis yang akhirnya merugikan dunia 

pendidikan itu sendiri. 

Terkait upaya reformasi pendidikan tersebut peneliti menduga beberapa 

reformasi telah dilakukan pemerintah antara lain pemberlakuan Kurikulum 2013 

untuk menyempurnakan KTSP, adanya kebijakan Sertivikasi Guru, menggalakan 

inovasi pendidikan dalam beragam metode dan strategi pembelajaran baru. Namun 

usaha tersebut masih kurang maksimal. Mengingat hal itu diluar cakupan penelitian 

ini diharapkan akan ada penelitian lebih lanjut terkait yang memfokuskan dari 

persoalan-persoalan diatas. 

 

 

 

 

 

                                                           
103

Hasbullah, Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikas, dan Kondisi Objektif 

Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), hlm.28. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bahwa epistemologi Islam dan Barat tentang pendidikan berbeda, karena 

pendidikan Islam dipandang sebagai proses bimbingan jasmani-rohani berdasarkan 

ajaran agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran 

Islam. Sedangkan pendidikan Barat berlandaskan pada spekulasi filosof yang 

digunakan mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan 

hidup. Perbedaan keduanya juga dapat dilihat pendidikan Islam berlandaskan pada al-

Qur‟an al-Hadits  serta Ijtihad sedangkan Barat berlandaskan rasio dan kekuatan akal. 

Sekalipun berbeda pendidikan Barat terbukti telah memberikan dampak 

positif dalam pendidikan Islam. Keberadaan peradaban Barat itu telah 

mengefektifkan sekaligus mengefesiensikan proses pelaksanaan pendidikan Islam, 

kemajuan peradaban Barat telah menyadarkan dunia Islam akan tertinggalanya, 

sehingga menggugah hati dunia Islam untuk berusaha keras menuju penguasaan 

kembali ilmu pengetahuan, memudahkan transfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai 

keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi muda, sehingga 

mereka betul-betul siap untuk mengarungi kehidupan sekarang dan masa yang akan 

datang. Peradaban Barat juga menjadikan pendidikan Islam lebih sistematis, 

menjadikan kurikulum pendidikan Islam menjadi jelas,  menjadikan materi yang akan 
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disampaikan sudah tersusun secara sistematis dan banyaknya metode pembelajaran 

yang lebih praktis dan menyenangkan. 

Sedangkan dampak negatif dari dominasi peradaban Barat dalam pendidikan 

Islam yaitu: kegagalan merumuskan tauhid dan bertauhid, terjadinya dikotomi proses 

pencapaian tujuan pendidikan, lembaga pendidikan melahirkan manusia yang 

berkepribadian ganda, menyebabkan terjadinya dikotomi dan dualisme pendidikan 

sebagai pengaruh faham sekuler yang berkembang di Barat, dari segi ekonomi justru 

menguras masyarakat Islam untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk 

membeli produk-produk teknologi Barat, sebagai alat yang modern untuk dipakai 

dalam dunia pendidikan, melemahkan “kreatifitas” untuk menciptakan media dalam 

pendidikan Islam karena, menganggap bahwa teknologi Barat telah menyiapkan 

berbagai fasilitas pendidikan yang dibutuhkan mulai dari yang sederhana sampai 

yang paling canggih. 

Dengan  adanya pengaruh negatif peradaban Barat tersebut berimplikasi 

negatif terhadap madrasah di Indonesia yang menyebabkan baik output maupun 

pendidikan kurang berkualitas yakni diantaranya: masalah ketidakseimbangan daya 

tampung, masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu, masalah kualitas dan 

kuantitas guru, masalah pembiayaan pendidikan, masalah relevansi pendidikan. 
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B. Saran 

Hendaknya pemerintah melakukan pemerataan pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan, serta mengadakan reformasi pendidikan guna untuk mengatasi 

dampak negatif dari peradaban Barat. Dan para guru diharapkan lebih menekankan 

pendidikan keagamaan kepada nilai, moral dan norma bukan hanya sekedar transfer 

ilmu, dengan demikian guru diharapkan memberikan metode keteladanan kepada 

siswa. 

C. Penutup  

  Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penulis 

menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan serta 

keyakinan penuh akan pertolongan Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak 

terdapat kekurangan dalam skripsi ini, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan 

dan pengetahuan yang penulis miliki.  

Untuk itu segala ketulusan penulis mengharapkan kritik dan saran demi 

terwujudnya skripsi ini yang lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini 

bermanfaat dan menjadi rujukan atau setidaknya masukan terhadap dalam mengatasi 

problematika pendidikan pada madrasah. 
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