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ABSTRAK
PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT MUHAIMIN
OLEH
REYSA OKTAVIA
Pendidikan Islam di Indonesia pada umumnya masih bercorak tradisional.
Kurikulum yang digunakan pada berbagai lembaga pendidikan Islam masih bercorak
dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum. Orientasi pengajaran masih bertumpu
pada penguasaan materi melalui sistem hafalan yang serba verbalistik. Yakni mampu
mengucap tapi tidak mengerti maksud tujuannya, apalagi mengamalkannya. Dalam
kenyataan nya pendidikan Islam belum mampu menanamkan nilai-nilai ajaran Islam
kepada peserta didik yang menimbulkan dekadansi moral dikalangan pelajar. melalui
pemikiran Muhaimin diharapkan mampu membawa pelaksanaan pendidikan Islam
kearah yang lebih baik, yaitu dengan adanya pembaharuan tersebut.
Permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana pembaharuan
pendidikan Islam menurut Muhaimin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,
mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pembaharuan pendidikan Islam menurut
Muhaimin.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kepustakaan, metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data adalah deskriptif kualitatif dan dalam
menganalisisnya menggunakan analisis ini (content analysis). Metode ini digunakan
untuk mendeskripsikan gagasan Muhaimin tentang karyanya atau ilmuan lain yang
mengupasnya, agar memperoleh gambaran yang utuh. Setelah itu, akan dibahas
pembaharuan pendidikan Islam menurut tokoh tersebut dan selanjutnya berusaha
melakukan kritik terhadap pemikiran pembaharuan Pendidikan Islam tersebut.
Hasil dari penelitian ini antara lain adalah bahwa pembaharuan pendidikan
Islam melalui pengembangan kurikulum PAI menurut Muhaimin adalah dengan
mengembangkan kurikulum itu sendiri. Ide-ide pengembangannya diawali dari
problem-problem yang terjadi di lingkungan sekitar peserta didik yang kemudian
dimasukkan ke dalam materi PAI. Selanjutnya, pengembangan kualitas guru PAI
dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi Personal-religius, sosial-religius,
pedagogik-religius, dan profesional-religius. Menguliahkan guru PAI ke jenjang
yang lebih tinggi disertai dengan memaksimalkan berbagai wadah yang telah ada
merupakan langkah yang tepat dalam mengembangkan kualitasnya.
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MOTTO

          
Artinya : “ Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-kitab (Taurat) serta
mendirikan shalat, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala
orang-orang yang mengadakan perbaikan.”
(Q. S. Al-A‟raaf : 170)
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BAB I
PENDAHULUAN

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT MUHAIMIN

A. Penegasan Judul
Agar tidak jadi kesalah pahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini,
maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan pengertian judul skripsi
“PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT MUHAIMIN”,
dengan maksud agar pembahasan selanjutnya dapat terarah dan dapat diambil
suatu pengertian yang lebih nyata. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan
adalah sebagai berikut :
1. Pembaharuan
Istilah pembaharuan memiliki makna yang merujuk kepada istilah
modernisasi. Secara etimologis, pembaharuan terjemahan modernisation yang
dalam bahasa Indonesia berarti proses menjadi baru.1
Kata modernisasi lebih dikenal luas dengan pembaharuan, dalam bahasa
Arab

modernisasi

diterjemahkan

menjadi

tajdid.

Modernisasi

atau

pembaharuan juga berarti proses pergeseran sikap dan mentalitas mental

1

Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta,RADARJAYA Ofset : 2011) h. 163

1

sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup
masa kini.2
Dalam masyarakat Barat kata modernisasi mengandung arti pikiran,
aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat,
institusi-institusi lama dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan
dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan ilmu
pengetahuan.3
Modernisasi atau pembaharuan bisa diartikan apasaja yang belum
dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh penerima pembaharuan, meskipun
bukan hal baru bagi orang lain. Pembaharuan biasanya digunakan sebagai
proses perubahan untuk memperbaiki keadaan yang ada sebelumnya ke cara
atau situasi dan kondisi yang lebih baik dan lebih maju, untuk mencapai suatu
tujuan yang lebih baik dari sebelumnya.4
Abdul Rahman Saleh berpendapat bahwa pembaharuan biasanya
digunakan sebagai proses perubahan untuk memperbaiki keadaan yang ada
sebelumnya ke cara atau situasi dan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.5

2

Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan,(Jakarta,
PT Raja Grafindo Persada : 2012) h. 188
3
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya,(Jakarta,Universitas Indonesia :
2012) h. 91
4
Ramayulis, Op. Cit. h. 163
5
ali Mustofa, Arah Pembaruan Pendidikan Islam (Analisis Sejarah Perkembangan Pemikiran
Modern Islam)
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Dapat diartikan pembaharuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
usaha memperbaiki keadaan sebelumnya, dari segi apapun untuk menuju
keadaan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sedang di hadapi.
2. Pendidikan Islam
Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 menyatakan “pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.6 Kemudian tokoh pendidikan
Indonesia, sudah sejak lama berpandangan yang sama. Ki Hajar Dewantara
menyatakan, “pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan
budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak,
selaras dengan alam dan masyarakatnya.7
Berkaitan dengan pengertian pendidikan Islam, Prof. H. M. Arifin, M. Ed.
menyebutkan pengertian pendidikan Islam dalam bukunya yang berjudul
“Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan
pendekatan Interdisipliner” bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem

6

h. 3

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

7

Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam, (Jakarta, PT Logos
Wacana Ilmu : 19980 h. 4

3

kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh
hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek
kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.8
Kemudian Ahmad D Marimba, berpendapat bahwa “pendidikan Islam
adalah bimbingan jasmani rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam
menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran
Islam”9. Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pendidikan
Islam

menurut

Muhaimin

adalah

pendidikan

yang

dipahami

dan

dikembangkan serta di susun dari ajaran-ajaran dan nilai-nilai fundamental
yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu AL-Qur‟an dan AlSunnah/hadis.10
Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa
pendidikan Islam merupakan pembinaan iman dan amal seseorang agar
mampu memiliki sikap dan tingkah laku pribadi muslim yang selaras dengan
ajaran Islam serta mewujudkan kepada tercapainya kesejahteraan hidup,
berdasarkan hukum-hukum islam menuju kepada terbentuknya kepribadian
muslim yang utama menurut ajaran-ajaran Islam.

8

H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam;Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan
Interdisipliner, (Jakarta, PT Bumi Aksara : 2011), h. 8
9
Azyumardi Azra, Op.Cit, h. 5
10
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan
perguruan Tinggi,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2012) h. 8
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3. Muhaimin
Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A. dilahirkan di Lumajang, 11 Desember
1956, dosen tetap sekaligus Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama di
UIN Malang, putra pasangan H. Soelchan (alm) dan Hj. Chotimah (alm).
Berturut-turut ia menempuah pendidikan di MI Lumajang (1969), PGAN 4
Tahun (1973), PGAN 6 Tahun Lumajang (1975), Sarjana Muda Jurusan
Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang (1979) dan
sarjana lengkap pada IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Malang (1982),
S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979), dan S3 di IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, dengan judul disertasi “Filsafat Pendidikan Islam Indonesia
Suatu kajian Tipologis”.11
Muhaimin telah meniti kariernya sejak dari bawah, yaitu mulai dari
menjadi Pegawai Harian Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang
(1982-1984), kasi pengajaran pada Fakultas yang sama (1985-1987),
kemudian diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan
Ampel di Malang/STAIN Malang (sejak 1985), dan menjadi Guru Besar pada
UIN Malang (2003-2015). Pada 1996 beliau diangkat sebagai pembantu
Dekan II Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang, pada 1998-2005
beliau diangkat sebagai pembantu Rektor I (Bidang Akademik) pada UIN

11

Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, (Jakarta,Rajawali Pers : 2013), h. 343

5

Malang, dan menjadi pembantu Rektor II pada institusi yang sama hingga
tahun 2007.12
Muhaimin

aktif

menulis

buku,

melakukan

berbagai

penelitian,

narasumber di berbagai seminar (lokal, nasional, dan internasional) dan
workshop, serta kegiatan pelatihan, dan menulis artikel di beberapa majalah
dan surat kabar. Buku-bukunya yang sudah diterbitkan diantaranya adalah :
(1) Pemikiran Pendidikan Islam (Sebuah Telaah Komponen Dasar
Kurikulum) (2) Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan
Pendidikan Agama di Sekolah (3) Pengembangan Kurikulum Pendidikan
Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Disamping itu,
Muhaimin juga menulis buku-buku diktat kuliah yang dipublikasikan di
kalangan mahasiswa, diantaranya yaitu : (1) Kuliah Pengantar Ilmu Agama
Islam; (2) Dirosah Islamiyah : Aspek Teologi; (3) Manusia dan Pendidikan :
Kajian Tentang Belajar Menurut Konsep Islam;13
B. Alasan Memilih Judul
Alasan penulis memilih judul seperti yang tertera di atas adalah sebagai
berikut :
Alasan Objektif
1. Karena peran pendidikan Islam sangat penting dalam menjawab krisis
kerohanian manusia saat ini, atau paling tidak sebagai balance terhadap
12

Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta, Rajawali
Pers : 2012), h. 383
13
Muhaimin, Ibid, h. 340
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kecenderungan

pola

hidup

hedonistik

dan

ketidak

jujuran,

maka

keberadaannya perlu mendapat dukungan yang lebih serius dari semua pihak.
2. Pentingnya pendidikan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang paling banyak
muslimnya.
3. Pentingnya

pembaharuan

pendidikan

Islam

yang

bagi

kehidupan

keberagaman dalam mengubah paradigma apatis menuju paradigma
kemandirian, serta sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan untuk mencetak
generasi penerus yang lebih baik dan mampu bersaing di zaman
berkembangnya ilmu teknologi.
4. Pentingnya memperkenalkan para tokoh pemikir pendidikan Islam yang ada
di Indonesia, supaya nantinya menjadi manusia yang kreatif, inovatif,
kompetitif, dan penuh semangat progresifitas dalam mengenal para tokoh
Indonesia itu sendiri.
Alasan Subjektif
1. Judul diatas sangat menarik dan relevan untuk diteliti serta tidak
menyimpang dari spesialisasi keilmuan dari peneliti pada Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
2. Tersedianya literatur-literatur sebagai referensi untuk dijadikan rujukan
penelitian.
3. Kesediaan dan kesiapan peneliti untuk mengkaji Pembaharuan Pendidikan
Islam Menurut Muhaimin.

7

4. Terdapat banyak manfaat bagi peneliti atau pihak lain.
5. Adanya kesediaan dosen pembimbing untuk memberikan arahan, pemikiran
dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
6. Adanya kesanggupan peneliti dan dukungan teman-teman seperjuangan
untuk berdiskusi dalam mengkaji Pembaharuan pendidikan Islam Menurut
Muhaimin. Karena masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sesuai
dengan relevansi pendidikan yang penulis tekuni di Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam.
C. Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama Samawi yang diturunkan oleh Allah SWT, melalui
Utusan-Nya, Muhammad SAW, yang ajaranya terdapat dalam kitab suci AlQur‟an dan Sunnah dalam bentuk perintah, larangan, dan petunjuk untuk
kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.14
Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada
masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada
hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi
mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang
mengambil berbagai aspek itu ialah Al-Qur‟an dan Hadits.15
Islam di samping sebagai suatu sistem ajaran keagamaan juga merupakan
salah satu bentuk sistem kependidikan. Banyak teori-teori pendidikan yang murni
14

Abdul karim, Islam Nusantara,(Yogyakarta, Gama Media : 2013), h. 15
Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta, Universitas Indonesia :
2011), h .17
15

8

berasal dari dalam ajaran Islam itu sendiri.16 Didalam Al-Qur‟an dijelasakan
sebagai berikut :

     

Artinya :”Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”( Q.S. AlAlaq)

              

Artinya : Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah
bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi
orang-orang yang tidak beriman".(Q.S. Yunus : 101)17
Kedua ayat diatas berasal dari Al-Qur‟an sebagai kitab suci agama Islam.
Keduanya mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara manusia dengan
pendidikan. 18
Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam
segala aspeknya. Jadi, pendidikan merupakan aktivitas yang disengaja untuk
mencapai tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara
satu dan yang lainnya, sehingga membentuk satu sistem yang saling memengaruhi.19

16

Jasa Ungguh Muliawan , Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, PT raja Grafindo Persada :

2015), h. 3
17

Al-Qur‟an dan Terjemahanya, Pustaka Jaya Ilmu
Op.cit, h. 4
19
Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung, CV Pustaka Setia : 2011), h. 19
18
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Pendidikan Islam adalah aktivitas bimbingan yang disengaja untuk mencapai
kepribadian muslim, baik yang berkenaan dengan dimensi jasmani, rohani, akal,
maupun moral. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar seorang
pendidik sehingga aspek jasmani, rohani, dan akal anak didik tumbuh dan
berkembang menuju terbentuknya pribadi, keluarga, dan masyarakat.20
Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara
sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah
(kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal
pertumbuhan dan perkembangannya.21
Dalam sistem operasionalisasi kelembagaan pendidikan, tujuan-tujuan
tersebut ditetapkan secara berjenjang dalam struktur program intruksional, sehingga
tergambarlah klarifikasi gradual yang semakin meningkat. Bila dilihat dari
pendekatan sistem instruksional tertentu, pendidikan Islam bisa dibagi dalam
beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :
1. Tujuan instruksional khusus (TIK), diarahkan pada setiap bidang studi yang harus
dikuasai dan diamalkan oleh anak didik.
2. Tujuan intruksional umum (TIU), diarahkan pada penguasaan atau pengamalan
suatu bidang studi secara umum atau garis besarnya sebagai suatu kebulatan.
3. Tujuan kurikuler, yang ditetapkan untuk dicapai melalui garis-garis besar program
pengajaran ditiap institusi pendidikan.
4. Tujuan institusional, adalah tujuan yang harus dicapai menurut program
pendidikan di tiap sekolah atau lembaga pendidikan tertentu secara bulat seperti
tujuan institusional SLTP/SLTA.

20
21

Ibid, h. 25
Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, PT Bumi Aksara : 2008) h. 22
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5. Tujuan umum atau tujuan nasional, adalah cita-cita hidup yang ditetapkan untuk
dicapai melalui proses kependidikan dengan berbagai cara atau sistem, baik sistem
formal (sekolah), sistem nonformal (non klasikal dan non kurikuler), maupun
sistem informal (yang tidak terkait oleh formalitas program, waktu, ruang, dan
materi).
Demikianlah pula yang terjadi dalam proses kependidikan Islam, bahwa
penetapan tujuan akhir itu mutlak diperlukan dalam rangka mengarahkan segala
proses, sejak dari perencanaan program sampai dengan pelaksanaanya, agar tetap
konsisten dan tidak mengalami deviasi (penyimpangan).22
Pelaksanaan pendidikan Islam pada saat ini belum mampu membentuk
kepribadian yang baik kepada peserta didik. Degradasi moral pun kian marak.
Melihat kondisi tersebut, maka mau tidak mau pendidikan agama Islam harus
dapat tercapai secara efektif dan efesien. Pembaharuan pendidikan agama Islam
merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan sehingga memperoleh hal
yang lebih baik.
Selama ini telah banyak pemikiran dan kebijakan yang diambil dalam rangka
peningkatan kualitas pendidikan Islam yang diharapkan mampu memberikan
nuansa baru bagi pengembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia, dan
sekaligus

hendak

memberikan

kontribusi

dalam

menjabarkan

makna

pengembangan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan yang maha Esa, sebagaimana tertuang dalam tujuan

22

Ibid, h. 27
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pendidikan nasional (UU No. 2/1989 tentang sistem pendidikan Nasional).23
Dengan undang-undang ini, posisi pendidikan Islam sebagai sub-sistem
pendidikan nasional menjadi semakin mantap.24
Pendidikan Islam adalah nama sistem, yaitu sistem pendidikan yang islami,
yang memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung
terwujudnya sosok muslim yang di idealkan. Pendidikan Islam ialah pendidikan
yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits.25 Tujuan
pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah
mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan
pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya di mana individu
itu hidup.26
Pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang di selenggarakan atau
didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawatahkan ajaran dan nilai-nilai
Islam. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan
disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam pengertian yang
kedua ini, pendidikan Islam dapat mencakup : (1) kepala sekolah/madrasah atau
pimpinan perguruan tinggi yang mengelola dan mengembangkan aktivitas
kependidikanya yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam,
23

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung , PT Remaja Rosdakarya : 2001),
cetakan ke-1, h. 35.
24
Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru,
(Ciputat , PT LOGOS Wacana Ilmu : 1999), h. 57.
25
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam disekolah, Madrasah, dan
Perguruan Tinggi, (Jakarta , PT Raja Grafindo Persada : 2012) Cetakan ke-5, h. 6.
26
Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta , Rineka Cipta : 2009), h. 31.
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serta tenaga-tenaga penunjang pendidikan (seperti pustakawan, laboran, teknisi
sumber belajar, dan lain-lain). (2) komponen-komponen aktivitas pendidikan,
seperti kurikulum atau program pendidikan, seperti kurikulum atau program
pendidikan, peserta didik yang tidak sekedar pasif-resertif, tetapi aktif- kreatif,
personifikasi pendidik/guru, konteks belajar atau lingkungan, alat/media/sumber
belajar, metode, dan lain-lain yang di semangati atau dijiwai oleh ajaran dan
nilai-nilai Islam, atau yang berciri khas Islam.27
Pendidikan Islam masa kini dihadapkan kepada tantangan yang jauh lebih
berat dari tantangan yang dihadapi pada masa permulaan penyebaran Islam.
Tantangan tersebut berupa timbulnya aspirasi dan idealitas umat manusia yang
serba multi interes yang berdimensi nilai ganda dengan tuntunan hidup yang
multikompleks pula. Tugas pendidikan Islam dalam proses pencapaian tujuannya
tidak lagi menghadapi problema kehidupan yang simplisistis, melainkan sangat
kompleks.
Hingga saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan yang
berat, terutama dalam konteks pendidikan. Diantara tantangan itu adalah sebagai
berikut :
1. Globalisasi dibidang budaya, etika dan moral, sebagai akibat dari kemajuan
teknologi di bidang transportasi dan informasi. Para siswa/peserta didika saat
ini telah mengenal berbagai sumber pesan pembelajaran, baik yang bersifat
pedagogis-terkontrol maupun nonpedagogis yang sulit terkontrol. Sumbersumber pesan pembelajaran yang sulit terkontrol akan dapat mempengaruhi
perubahan budaya, etika, dan moral para siswa atau masyarakat.
27

Muhaimin, Op.Cit, h. 15.
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2. Rendahnya tingkat social-kapital, inti dari social kapital adalah trust (sikap
amanah). Menurut pengamatan sementara ahli, bahwa dalam bidang social
kapital bangsa indonesia ini hampir mencapai titik “zero trust society” atau
masyarakat yang sulit dipercaya, yang berarti sikap amanah (trust) sangat
lemah.
3. Hasil-hasil survei internasional menunjukan bahwa mutu pendidikan di
Indonesia masih rendah jika di bandingkan dengan negara tetangga.
4. Diberlakukanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan
alumni dalam pekerjaan semakin ketat.
5. Angka penggangguran lulusan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi
semakin meningkat.
6. Orang-orang lebih senang sekolah/studi atau menyekolahkan anaknya di luar
negeri.
7. Permasalahan makro nasional, yang menyangkut krisis multidimensional baik
di bidang ekonomi, politik, moral, budaya, dan sebagainya.
8. Peran sekolah/madrasah dan perguruan tinggi dalam membentuk masyarakat
madani (civil society). 28
Karena itulah, untuk mengembangkan pendidikan Islam memerlukan
pemahaman berbagai disiplin ilmu atau memerlukan pelibatan berbagai jenis
keahlian.29 Dengan demikian orientasi program pendidikan adalah kehidupan
masa datang sesuai dengan anjuran Nabi Muhamad SAW :

“didiklah (ajarkanlah) anak-anak kalian tentang hal-hal yang berlainan dengan
hal-hal yang kalian ajar, karena mereka dilahirkan atau diciptakan bagi
generasi zaman yang bukan generasi zaman kalian.”30

28

Ibid, h. 17.
Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta ,PT Raja
Grafindo Persada : 2012), Cetakan ke-2, h.10.
30
Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta ,PT Bumi Aksara : 2003) h.
73.
29
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Berkaitan dengan masalah diatas dalam Al-Qur‟an telah di tegaskan bahwa
sebagai manusia atau khalifah dimuka bumi ini kita diwajibkan untuk mencari
ilmu dan belajar, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mujadilah : 11
sebagai berikut :

             
             
    
Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.31
Dari dalil diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan Islam
pada intinya bermaksud merealisasikan tujuan hidup muslim itu sendiri sebagai
khalifah di bumi, yaitu penghambaan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan
cara belajar dan menuntut ilmu, serta memberikan ilmu pengetahuan kepada
sesama itu juga sangat penting sehingga kita banyak mengetahui sesuatu yang
benar.
Perkembangan pendidikan mempunyai kecenderungan untuk merefleksikan
keadaan atau kebutuhan masyarakatnya. Hal ini dirasakan juga dalam

31

Al-Qur‟an dan Terjemahanya, Pustaka Jaya Ilmu

15

perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mengikuti perkembangan
khususnya masyarakat muslim dan lebih luas masyarakat Indonesia. Perubahan
dalam masyarakat Nusantara mempengaruhi perkembangan penyelenggaraan
pendidikannya. Secara umum arah perubahan pendidikan Islam bergerak dari
dakwah atau memelihara nilai-nilai dan ajaran Islam, ke pemenuhan kebutuhan
pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sampai pada upaya peningkatan mutu
akademik. Perubahan yang terjadi menunjukan dinamisme lembaga pendidikan
Islam di tengah perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa.32
Di Indonesia banyak pakar pendidikan yang berusaha memperbarui
pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah Prof. Dr. H. Muhaimin, MA.
Direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang ini merupakan
salah satu bagian terpenting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan
agama Islam, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, ataupun perguruan tinggi
agama Islam. Tidak hanya sampai di situ saja, beliau juga memberikan
paradigma mengenai pengembangan guru, pengembangan model pendekatan
dalam pembelajaran pendidikan agama Islam maupun paradigma yang yang lain
untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan saat ini.
Pendidikan Islam di indonesia sendiri saat ini telah banyak mengalami
pertumbuhan dan perkembangan, hal ini tidak terlepas dari kerja keras intelektual
muslim, para ulama, dan tokoh-tokoh Islam. Pendidikan Islam yang selanjutnya

32

Kusmana,dkk, paradigma baru pendidikan, ( jakarta, PIC UIN : 2008), hlm. 5
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akan dikaji ini adalah berasarkan pemikiran tokoh pendidikan yang berasal dari
Indonesia yaitu Muhaimin.
D. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijeaskan sebelumnya, ada
beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:
1. Pembaharuan pendidikan Islam dalam merespon tantangan globalisasi.
2. Pembaharuan dalam menghadapi dunia pendidikan
E. Fokus Masalah
Adapun fokus masalah dalam penelitian ini, penulis memfokuskan

pada

pembaharuan pendidikan Islam menurut Muhaimin.
F. Rumusan Masalah
Menurut Sugiyono, masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara
yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan
praktik, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.33
Atas dasar yang telah penulis uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut : “ Bagaimana pembaharuan pendidikan islam menurut
Muhaimin ?”
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

33

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta,
2010), h .52.
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Tujuan dalam penulisan karya Ilmiah ini adalah untuk mengetahui
Pembaharuan Pendidikan Islam menurut Muhaimin.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritik, yaitu sebagai berikut :
Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan pendidikan demi kemajuan pendidikan umumnya dan
pendidikan Agama Islam khususnya.
b. Secara Praktis, yaitu sebagai berikut :
(1) Menambah wacana kajian sejarah pembaharuan pendidikan Islam di
Indonesia.
(2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
kajian keislaman tentang pembaharuan pendidikan Islam menurut
Muhaimin bagi para penuntut ilmu pada umumnya dan khususnya
bagi penulis.
H. Metode Penelitian
Untuk menjamin konsistensi tulisan ini terdapat tujuan yang diharapkan,
tentunya tulisan ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara Ilmiah. Untuk itu
penulis harus melakukan pendekatan Ilmiah dalam memecahkan masalah ini.
Sebagaimana karya Ilmiah secara umum, setiap pembahasan tentunya
menggunakan metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu masalah
dalam karya ini. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara Ilmiah untuk
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mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.34 Dengan demikian
dalam metode penelitian ini akan diungkapkan jenis dan sifat penelitian, sumber
data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
1.

Jenis dan Sifat penelitian
a. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan
(library research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam- macam
materi yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya berupa buku- buku,
catatan-

catatan,

makalah-makalah,

dan

lain-

lain.35

artinya

permasalahan dan pengumpulan data berasal dari kajian kepustakaan.
Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penelitian kepustakaan
adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu
permasalahan menurut teori-teori para Ahli dengan merujuk kepada
dalil-dalil

yang

relevan

mengenai

permasalahan

pembaharuan

pendidikan Islam menurut Muhaimin.
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif kualitatif yaitu suatu upaya mengkaji
secara sistematis dan cermat terhadap data faktual yang berhasil digali

34

Ibid h . 2
M. Ahmad Anwar, Perinsip- Perinsip Metodoli Research (Yogyakarta, Sumbangsih:1975),

35

h. 2
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melalui sumber data penelitian.36 Dari teori tersebut dapat disimpulkan
bahwa penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan
menggali data dan informasi dari teori atau pendapat para ahli yang
terdapat dalam karya tulis baik berupa buku, artikel mengenai
pembaharuan pendidikan Islam menurut Muhaimin.
2.

Sumber Data
Dalam upaya pengumpulan data, demi kesempurnaan dan kelengkapan
data penulis mendapatkan sumber yang dapat dipercaya dan dapat
dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan pembaharuan pendidikan
Islam menurut Muhaimin dan berbagai buku-buku sebagai penunjang dalam
menjawab rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini. Untuk itu
penulis

membagi

sumber

data

menjadi

dua

bagian

dalam

mengklasifikasikanya, yaitu :
a.

Data Primer
Data primer adalah rujukan pokok yang digunakan dalam penelitian
ini.37 Dalam penelitian ini yang menjadi tema rujukan adalah :
1). Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung , PT Remaja
Rosdakarya : 2001), cetakan ke-1.
2). Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, (Jakarta , PT Raja
Grafindo Persada: 2009) cetakan ke-1.

36
37

S. Sumargono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Jakarta, Rineka Cipta, 2004) h. 8
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ( Bandung , Tarsiti : 2000), h. 78
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b. Data Sekunder
Sumber sekunder adalah kesaksaian atau data yang tidak
berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.38

Bertujuan untuk

melengkapi data- data primer. Pada data ini penulis berusaha mencari
sumber- sumber atau karya- karya lain yang ada kaitannya dengan
penulisan ini seperti:
1). Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam
Disekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, (Jakarta , PT Raja
Grafindo Persada : 2012) cetakan ke-5.
2). Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan
Islam, (Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada : 2012), cetakan ke-2.
3). Muhaimin dkk, Pemikiran pendidikan Islam kajian filosofis dan
kerangka dasar operasionalnya, (Bandung, Trigenda karya : 1993)
3.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data.39 Terdapat beberapa cara atau tehnik dalam mengumpulkan data,
diantaranya adalah observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis
akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpul data karena
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.
38

Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h

39

Sugiyono, Op. Cit., h. 224

.42.

21

Dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menghimpun data- data dari
sumber primer maupun sekunder. Pada tahap pengumpulan data ini, analisis
telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari
sumber data yang relevan.
4. Teknik Analisis Data
Analisi data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak
tahap pengumpulan data proses

analisis

telah dilakukan. Penulis

menggunakan strategi analisis “kualitatif”, strategi ini dimaksudkan bahwa
analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan
umum.40 Berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka
membentuk

kesimpulan-kesimpulan umum analisis

dapat

dilakukan

menggunakan kerangka pikir “indukif”.
Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis
dokumen atau analisis isi (content analysis), analisis isi berarti metode apapun
yang digunakan untuk kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik
pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode
analisis ini adalah sebuah upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan
menganalisis kandungan sebuah buku yang berkaitan dengan suatu

40

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta, Rineka Cipta
: 1993), h .202.
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permasalahan dalam hal ini tentang pembaharuan pendidikan Islam menurut
Muhaimin.
I.

Penelitian Sebelumnya
Kajian atau penelitian tentang

konsep pembaharuan pendidikan Islam

memang sudah dilakukan oleh beberapa sarjana, termasuk yang berkaitan dengan
pendidikan agama Islam, akan tetapi masih sedikit yang melakukan penelitian
terkait hal tersebut. Dari kajian pustaka yang peneliti lakukan untuk karya
skripsi, maka sejauh yang peneliti ketahui terdapat beberapa karya yang
mengkaji mengenai konsep pembaharuan pendidikan Islam menurut Prof. Dr. H.
Muhaimin, MA. Diantara karya-karya tersebut adalah sebagai berikut :
1.

Penelitian yang dilakukan oleh Mar‟atus Sholihah, Konsep Pembaharuan
Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani (Analisis Paradigma
Pengembangan Kurikulum Menurut Prof. Dr. H. Muhaimin, MA). (Malang,
UIN Malang : 2007), karya ini berupaya meneliti pemikiran Prof. Dr. H.
Muhaimin, MA tentang konsep pembaharuan pendidikan agama Islam yang
lebih dikhususkan pada pengembangan kurikulumnya di Perguruan Tinggi
Agama Islam (PTAI). Dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif,
Mar‟atus mengungkapkan bahwa konsep pembaharuan pendidikan agama
Islam (PAI) menuju masyarakat madani di Perguruan Tinggi Agama Islam
(PTAI) menurut Prof. Dr. H. Muhaimin, MA adalah dengan menciptakan
dan mengembangkan paradigma pengembangan kurikulum. Hal tersebut
diharapkan mampu menjadi salah satu konsep yang tepat dalam upaya
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memperbarui pendidikan Islam yang menjadi landasan keimanan dan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Universitas Islam atau PTAI
harus berbeda dengan perguruan tinggi yang lain, yaitu harus memiliki ciri
khas Islami tanpa cenderung pada madzhab tertentu. PTAI harus bersifat non
sekterianisme yang kemudian dijabarkan pada rumpun-rumpun mata kuliah
yang diajarkan dan pengembangan kurikulum yang dimanifestasikan dalam
kehidupan sehari-hari melalui hidden kurikulum.41
2.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sastra, Rekonstruksi Pendidikan Islam
(Telaah

Problematika

Dikotomi

Pendidikan

Menurut

Muhaimin)

(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010), skripsi ini berisikan tentang
konsep rekonstruksi pendidikan Islam menurut Prof. Dr. H. Muhaimin, MA,
dalam penelitiannya Andi Sastra melakukan klasifikasi, reduksi dan
penyajian data yang diperoleh dari karya-karya Muhaimin. Hasil
penelitiannya adalah bahwa rekonstruksi pendidikan Islam belum bisa
terlepas dari isu sekularisme dan materialisme. Penelitian ini berusaha
mereposisi dan merekonstruksi pendidikan Islam ditengah persaingan global
dan krisis multidimensional, dan penghapusan dikotomi antara ilmu agama
dengan ilmu umum. Cara yang dilakukan adalah dengan merombak
paradigma yang sudah mapan menuju paradigma organisme maupun
sistematik dan mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sisdiknas.
41
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Berdasarkan kajian pustaka diatas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa penelitian yang membahas mengenai pembaharuan pendidikan agama
Islam menurut Prof. Dr. H. Muhaimin, MA sudah pernah diteliti. Perbedaan
penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yaitu lebih memfokuskan pada
pembaharuan pendidikan Islam menurut Prof. Dr. H. Muhaimin, MA baik
dari segi kurikulum, guru, dan metode dalam pembelajaran disekolah.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. PEMBAHARUAN ISLAM
1. Pengertian Pembaruan Islam
secara etimologis, pembaruan terjemahan modernasition yang dalam
bahasa Indonesia berarti proses menjadi baru. Sedangkan kata modernisme
menurut Harun Nasution, dalam masyarakat Barat, mengandung arti adatistiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya, agar semua itu menjadi
sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan oleh
ilmu pengetahuan dan teknologi modern.42
Pembaruan berarti upaya untuk menata kembali struktur-struktur sosial,
politik, pendidikan dan keilmuan yang mapan dan ketinggalan zaman (out
dated), termasuk struktur pendidikan Islam, adalah bentuk pembaruan dalam
pemikiran dan kelembagaan Islam.43
Pembaruan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dengan hidup dan penghidupan.

44

Kata yang lebih dikenal dan

lebih populer untuk pembaharuan ialah modernisasi. Dalam masyarakat Barat
kata modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk
42
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mengubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya
agar semua itu dapat di sesuaikan dengan pendapat dan keadaan-keadaan baru
yang ditimbulkan ilmu pengetahuan modern.45
Senada dengan hal ini, Din Syamsuddin mengatakan bahwa pembaruan
Islam merupakan rasionalisasi pemahaman Islam dan kontekstualisasi nilainilai Islam ke dalam kehidupan. Sebagai salah satu pendekatan pembaruan
Islam, rasionalisasi mengandung arti sebagai upaya menemukan substansi dan
penanggalan lambang-lambang, sedangkan kontekstualisasi mengandung arti
sebagai upaya pengaitan substansi tersebut dengan pelataran sosial-budaya
tertentu dan penggunaan lambang-lambang tersebut untuk membungkus
kembali substansi tersebut. Dengan ungkapan lain bahwa rasionalisasi dan
kontekstualisasi dapat disebut sebagai proses substansi (pemaknaan secara
hakiki etika dan moralitas) Islam ke dalam proses kebudayaan dengan
melakukan desimbolisasi (penanggalan lambang-lambang) budaya asal (Arab),
dan pengalokasian nilai-nilai tersebut ke dalam budaya baru (lokal). Sebagai
proses substansiasi, pembaruan Islam melibatkan pendekatan substantivistik,
bukan formalistik terhadap Islam.46
Pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham
keagamaan Islam dengan dengan perkembangan baru yang ditimbulkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi madern.
45

Harun Nasution, Op.cit h 91
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Makna,Landasan,dan Substansi Metode), Ibda‟ Vol.2 No.1 jan-jun 2004, h. 3
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Islam

(Memahami

Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tajdîd. Secara
harfiah tajdîd berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Dalam
pengertian tersebut, sejak awal sejarahnya, Islam sebenarnya telah memiliki
tradisi pembaharuan. Sebab ketika menemukan masalah baru, kaum muslim
segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar AlQur‟an dan sunnah.47 Pembaharuan juga biasa disebut dengan purifikasi
(pemurnian), gerakan “pemurnian” (purifikasi) berarti rasionalisasi yang
menghapus sumber-sumber budaya lama untuk digantikan budaya baru, atau
menggatikan tradisi lama dengan etos yang baru.
2. Latar Belakang Pembaruan Islam
Latar belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam
antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang
penuh dengan taqlîd, bid‟ah dan khurafat serta pemikiran yang statis. Seperti
halnya

Al-Afghani,

Abduh

melihat

bahwa

salah

satu

penyebab

keterbelakangan umat Islam yang amat memprihatinkan adalah hilangnya
tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir.48
Setelah bangsa eropa memperlajari filsafat dan ilmu pengetahuan dari
ilmuan Islam, dan mereka mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Semenjak itu

47

http://nikmatulmaskuroh.blogspot.co.id/2013/12/gerakan-pembaharuan-dalam-islam.html,
diakses pada kamis, 30 maret 2017, pukul. 13.00 wib
48
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Abduh, (Vol. XXXVIII. No. 2. 2013/1434) h. 298
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pula umat Islam tidak lagi memperhatikan ilmu-ilmu tersebut dan sebagai umat
Islam mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan.
Dengan semangat I‟adatul Islam dan memerhatikan beberapa faktor yang
menjadi sebab lahirnya pembaruan pendidikan Islam, maka pada garis besarnya
telah terjadi dua pemikiran pembaruan pendidikan Islam, kedua pola tersebut
adalah: 1) pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola
pendidikan modern di Barat, yang kemudian dikenal dengan gerakan modernis;
dan 2) pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada tujuan pemurnian
kembali ajaran Islam.
Golongan pertama adalah golongan yang berorientasi pada pola
pendidikan modern di Barat berpandangan bahwa sumber kekuatan dan
kesejahteraan hidup yang diakui oleh Barat adalah dengan jalan mendirikan
sekolah-sekolah ala Barat, baik sistem maupun isi pendidikannya. Dalam
rangka memajukan sistem pendidikan Islam, banyak juga pelajar yang dikirim
ke Eropa terutama Perancis, untuk menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi
modern. Kelompok ini telah menyadari bahwa kondisi pendidikan Islam telah
mengalami kemunduran yang sangat luar biasa.49
Kedua, golongan yang berorientasi pada pembaruan pendidikan Islam yang
berdasarkan sumber Islam yang murni. Bagi mereka, terjadinya kemunduran
umat Islam lebih disebabkan oleh ketidaktaatan kaum muslimin dalam
menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Pola ini berpandangan bahwa
49

Andik Wahyun Muqoyyidin, Ibid. H. 197
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sesungguhnya

Islam

sendiri

merupakan sumber bagi

kemajuan

dan

perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan modern, dalam hal ini Islam
telah membuktikannya pada masa kejayaan di masa silam.50
Menurut Fauzan, secara garis besar, ada beberapa faktor yang mendorong
terjadinya proses pembaruan pendidikan Islam, yaitu (1) faktor internal, dan (2)
eksternal.51
1.

Faktor Internal
a) Kebutuhan pragmatis umat islam yang sangat memerlukan satu sistem
pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka
mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan
beriman kepada Allah.
b) Agama Islam melalui ayat suci Al-Qur‟an banyak menyuruh atau
menganjurkan umat Islam untuk selalu berfikir dan bermetaforma :
membaca dan menganalisis sesuatu untuk kemudia bisa diterapkan atau
bahkan bisa menciptakan hal yang baru dari apa yang kita lihat.
c) Adanya kesadaran sebagian para ulama/tokoh umat Islam akan
ketertinggalannya dari orang Barat, dan mereka ingin memperbaiki
kembali nasibnya.52

50
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2. Faktor Eksternal
Adanya kontak Islam dengan Barat, terutama setelah penaklukan
Napoleon terhadap Mesir, telah menyadarkan dan menggugah umat Islam
untuk melakukan perubahan paradigmatis umat Islam untuk belajar secara
terus menerus kepada Barat, sehingga ketertinggalan-ketertinggalan yang
selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir.
Secara mendasar, pembaharuan pendidikan Islam, menurut Rahman,
dapat dilakukan dengan menerima pendidikan sekuler modern, kemudian
berusaha memasukinya

dengan konsep-konsep Islam. Secara detail,

menurutnya pembaruan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan cara :
a. Membangkitkan ideologi umat Islam tentang pentingnya belajar dan
mengembangkan ilmu pengetahuan.
b. Mengintegrasikan ilmu (antara ilmu agama dan ilmu umum) kedalam
pendidikan tinggi Islam di Indonesia untuk kemas-lahatan umat manusia
c. Menyadari betapa pentingnya bahasa, kemudian mengembang-kannya sebagai
alat komunikasi, baik secar lisan maupun tulis.
d. Pembaharuan dibidang metode pendidikan Islam, yaitu beralih dari metode
mengulang-ulang dan menghafal ke metode memahami dan menganalisis.53
Untuk melihat makna pembaharuan, setidaknya dapat kita lihat dari dua
kondisi yang melatar belakanginya. Pertama, gerakan yang terjadi pada abad

53
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Tinggi Islam Menurut Pemikiran Fazlur Rahman, (Vol 9 No 2, Oktober 2015) h. 124

31

XIV M sebagai respon terhadap keadaan umat Islam sehingga terjadi aktivitas
pembaharuan Islam seperti yang dilakukan Ibn Taimiyah, Muhammad Ibn Abdul
Wahab, Syaikh Ahmad Syirkindi dan Syaikh Waliyullah, gerakan pembaharuan
mereka memiliki kesamaan-kesamaan dasar, yaitu:
a) Gerakan ini datang dari umat Islam sendiri yang merupakan respon terhadap
kondisi keberagamaan kaum muslim bukan akibat persentuhan dengan Barat.
b) Kritik pembaharuan pada umumnya merupakan respon terhadap praktek
sufisme yang dinilainya telah banyak keluar dari ajaran Islam.
c) Pembaharuan menekankan perlunya rekonstruksi sosial moral dan sosio etis
masyarakat agar sesuai atau setidaknya mendekati Islam yang ideal.
d) Menyerukan untuk membuka kembali pintu ijtihad sesuai dengan dasar alQur‟an dan al-Hadits .
Pembaharuan dalam konteks ini dapat dilakukan sebagai islah, pemurnian
atau reformasi, karena merupakan respon kondisi keberagamaan umta Islam
sendiri. Ketika terjadi kontak hubunngan anatara Islam dengan Barat, terdapat
setidaknya dua bentuk respon umat Islam.
1) Gerakan yang mencoba melakukan pembaharuan melalui pengadopsian
ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai Barat ke dalam dunia
Islam, sebagai jalan untuk membangkitkan kembali Islam ke pentas dunia.
Gerakan ini lebih tepat disebut sebagai gerakan modernisasi Islam.
2) Gerakan yang melihat kemunduran Islam lebih disebabkan karena
ketidaksetiaan

umat

Islam

terhadap

32

dasar

ajaran

Islam

yang

sesungguhnya. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa untuk
memajukan Islam adalah dengan cara kembali kepada ajaran murni Islam.
Kelompok ini disebiut kelompok tradisional . Respon Islam terhadap arus
intelektual Islam Barat memang berbeda dengan ketika Islam berhadapan
dengan arus intelektualisme hellenis yang dapat diselesaikan dengan baik.
Namanu pada kasus Barat terdapat hambatan psikolos dalam menerima
ide-idenya. Dimana Barat adalah identik dengan Kristen yang menjadi
musuh Islam dalam perang Salib. Nurcholis majid memberikan pengertian
modernisasi dalam Islam sebagai rasionalisasi yang berarti proses
perombakan pola berpikir dari tata lama yang tidak akliyah kepada pola
fikir dan tata kerja baru yang akliyah.54
3.

Tujuan Pembaruan Islam
Tujuan pokok dari pembaruan Islam adalah: Pertama, purifikasi ajaran
Islam, yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman
awal Islam sebagaimana dipraktekkan pada masa Nabi. Zaman Nabi
sebagaimana digambarkan oleh Sayyid Qutb sebagai periode yang hebat,
suatu puncak yang luar-biasa dan cemerlang dan merupakan masa yang dapat
terulang. Terjadinya banyak penyimpangan dari ajaran pokok Islam pasca
Nabi bukan karena kurang sempurnanya Islam, tetapi karena kurang

54
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mampunya untuk menangkap Islam sesuai semangat jaman; serta dalam
konteks ini, banyaknya unsur-unsur luar yang masuk dan bertentangan dengan
Islam sehingga diperlukan adanya upaya untuk mengembalikan atau
memurnikan kembali sesuai dengan orisinalitas Islam. Upaya ini dapat
dilakukan dengan membentengi keyakinan akidah Islam, serta berbagai
bentuk ritual dari pengaruh sesat.
Kedua, menjawab tantangan jaman. Islam diyakini sebagai agama
universal, yaitu agama yang di dalamnya terkandung berbagai konsep tuntutan
dan pedoman bagi segala aspek kehidupan umat manusia, sekaligus bahwa
Islam senantiasa sesuai dengan semangat jaman. Dengan berlandaskan pada
universalitas ajaran Islam itu, maka gerakan pembaruan dimaksudkan sebagai
upaya untuk mengimplementasi-kan ajaran Islam sesuai dengan tantangan
perkembangan kehidupan umat manusia.55
Gerakan dan pemikiran pembaruan keagamaan senantiasa menjadi bagian
penting dari tradisi Islam sepanjang sejarah perkembangannya para pelopor
pembaruan hadir untuk merenovasi kepercayaan, pengetahuan, maupun
praktek keberagamaan masyarakat Muslim.56
Gerakan pembaruan Islam di Indonesia muncul pada awal abad ke-20
yang dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks
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sebagaimana diuraikan oleh Karel A Steenbrink dengan mengidentifikasi
empat faktor yang mendorong gerakan pembaruan Islam di Indonesia, antara
lain;
a) Keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadits
b) Semangat nasionalisme dalam melawan penjajah
c) Memperkuat basis gerakan sosial, budaya, dan politik
d) Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.
Bagi tokoh-tokoh pembaruan, pendidikan kiranya senantiasa dianggap
sebagai aspek yang strategis untuk membentuk sikap dan pandangan
keislaman masyarakat. Oleh karena itu, pemunculan madrasah tidak bisa lepas
dari gerakan pembaruan Islam yang dimulai oleh usaha beberapa orang tokohtokoh intelektual agama Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh
organisasiorganisasi Islam.57
Prof. Dr. H. Harun Nasution mendefenisikan Pembaruan Islam adalah
upaya-upaya

untuk

menyesuaikan

paham

keagamaan

Islam

dengan

perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
tekhnologi modern. Dengan demikian menurutnya bahwa pembaruan dalam
Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambah teks Al-quran
maupun teks Al-Hadis, melainkan hanya mengubah atau menyesuaikan
paham atas keduanya sesuai dengan perkembangan zaman.
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Hal ini dilakukan karena betapapun hebatnya paham-paham yang
dihasilkan para ulama atau pakar di zaman lampau itu, tetap ada
kekurangannya dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan, pengetahuan,
situasi sosial, dan lain sebagainya. Paham-paham tersebut untuk di masa
sekarang munkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan.
Tetapi mungkin sudah banyak yang tidak sesuai lagi. Selain itu pembaruan
dalam Islam dapat pula berarti mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran
yang teradapat di dalam Alquran dan Al-Sunnah. Hal ini perlu dilakukan,
karena terjadi kesenjangan antara yang dikehendaki Alquran dengan
kenyataan yang terjadi di masyarakat.
Dengan demikian, tajdid (pembaruan) adalah sesuatu yang pernah aktual
pada awalnya, tetapi karena perkembangan waktu, sesuatu tidak menjadi baru
lagi dan untuk mengaktualisasikan kembali harus mengacu pada konteksnya
semula.58
4.

Tokoh-tokoh Pembaruan Islam
Gagasan pembaruan Islam sesungguhnya muncul pada akhir abad ke-18
dan awal abad ke-19 Masehi. Hal ini ditandai dengan terjadinya kontak Islam
dengan Barat untuk kali kedua. Kontak ini di antaranya telah mengakibatkan
masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi Barat ke dalam dunia Islam.
Proses ini diawali dengan ekspedisi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798.
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Dalam lintasan sejarah Islam, peristiwa ini merupakan titik tolak bagi
permulaan periode modern.59
a.

Muhammad Abduh
Dari sekian para pembaharu, Muhammad Abduh (1849-1905 M)
adalah tokoh monumental dan paling bersemangat melakukan pembaruan
bagi dunia Islam, khususnya pendidikan Islam. Dia merupakan orang yang
sukses dalam membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan
tuntutan zaman modern. Usaha-usaha pembaruan yang dilakukannya
memiliki dampak luas bagi kaum Muslim dan sangat menentukan bagi
perjalanan mutakhir sejarah Islam. Maraknya sikap taqlid menyebabkan
Muhammad Abduh

mengadakan suatu

pembaruan dalam

bidang

pendidikan. Prestasi Muhammad Abduh dalam bidang pembaruan kiranya
tidak dapat diabaikan begitu saja. Pengaruh yang luas dari jasa-jasanya
dapat dirasakan pada beberapa dasawarsa setelah wafatnya. Hal ini terbukti
dari usaha-usaha yang dilakukan para pengikutnya, baik secara langsung
maupun tidak.60
Berbicara ide-ide Muhammad Abduh, sebab yang membawa kepada
kemunduran, menurut pendapatnya, adalah paham jumud yang terdapat di
kalangan umat Islam. Dalam kata jumud terkandung arti keadaan

59
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membeku, keadaan statis, tak ada perubahan. Karena dipengaruhi paham
jumud, umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima
perubahan. Umat Islam berpegah teguh pada tradisi.61
b.

Jamaluddin al-Afghani (Iran 1839 – Turki 1897)
Jamaluddin al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaharuan dalam
Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah dari satu negara
Islam ke negara Islam lain. 62
Salah satu sumbangan terpenting di dunia Islam yang diberikan oleh
Jamaluddin berupa gagasan yang mengilhami kaum muslimin di Turki,
Mesir dan India. Ia mengagungkan pencapaian ilmu pengetahuan barat,
meskipun ia sangat anti imperialisme Eropa. Islam menurutnya adalah
sebuah keyakinan transendensi Tuhan dan akal. Ijtihad adalah hal yang
diperlukan, dan tugas manusia adalah melakukan prinsip-prinsip al-Quran
dalam cara yang baru untuk mengatasi masalah-masalah di zaman mereka.
Jika masyarakat tidak melakukan hal itu akan terjadi kemandegan atau
meniru-meniru saja. Peniruan merugikan masyarakat, menurutnya: jika
kaum muslimin mengikuti orang Eropa, mereka tidak akan menjadi orang
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Eropa, karena tingkah laku dan prinsip-prinsip tertentu pada umumnya
dapat dipahami oleh orang Eropa itu sendiri.63
Pemikiran pembaharuannya berdasar atas keyakinan bahwa Islam
adalah yang sesuai untuk semua bangsa, semua zaman dan semua keadaan.
Kalau kelihatan ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dengan kondisi
yang dibawa perubahan zaman dan perubahan kondisi, penyesuaian dapat
diperoleh dengan mengadakan interpretasi baru tentang ajaran-ajaran Islam
seperti yang tercantum dalam Al-Qur‟an dan Hadis. Untuk interpretasi itu
diperlukan ijtihad dan pintu ijtihad baginya terbuka.64
c.

Muhammad Ali Pasya
Muhammad Ali Pasya adalah seorang tokoh pembaharu di mesir.
Ketika Ali Pasya menjadi penguasa di Mesir ia berusaha merebut seluruh
hasil perekonomian negara, meskipun harus mengorbankan sistem kendali
modal dari para pemilik tanah dan kaum modalis berstatus penduduk
pribumi.
Usaha-usaha pembaharuan perekonomian yang diterapkan oleh
Muhammad Ali pasya di Mesir meskipun mendapat kecaman awalnya,
bahkan sebagai usaha perekonomian dianggap tidak berhasil namun secara
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umum, sistem perekonomiannya memberikan kontribusi yang besar bagi
kemajuan bangsa Mesir terutama dalam masa-masa selanjutnya.
Usaha pembaharuannya dimulai setelah Ali Pasya merebut Mesir dari
tentara perancis. Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali di
bidang pendidikan adalah banyak di dirikannya sekolah-sekolah bagi
rakyatnya, boleh dikatakan serupa inilah barulah kali ini di dirikan di dunia
Islam, sekolah-sekolah yang

jauh berlainan dengan sekolah-sekolah

tradisional hanya mengajarkan Agama. Ada tiga hal yang terpenting yang
dihadapi saat itu yakni soal guru, soal mahasiswa dan soal buku.
d.

Rasyid Rida
Rasyid Rida adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir
pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa dilebanon yang letaknya tidak
jauh dari kota Tripolo (Syiria).
Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dimajukan Rasyid Rida, tidak
banyak berbeda dengan ide-ide Muhammad Abduh dan Jamaluddin ALafghani. Ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak lagi
menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya.65 Peradaban Barat modern
menurut Rasyid Rida di dasarkan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan
Islam. Untuk kemajuan, umat Islam harus mau menerima peradaban Barat
yang ada. Bahkan ia melihat wajib bagi umat Islam mempelajari ilmu
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pengetahuan dan teknologi modern itu. Umat islam di zaman klasik
mencapai kemajuan karena mereka maju dalam bidang ilmu pengetahuan.
B. PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
1. Pengertian Pembaharuan Pendidikan Islam
Pembaruan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dengan hidup dan penghidupan.

66

Kata yang lebih dikenal dan

lebih populer untuk pembaharuan ialah modernisasi. Dalam masyarakat
Barat kata modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha
untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi lama dan
sebagainya agar semua itu dapat di sesuaikan dengan pendapat dan keadaankeadaan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan modern.67
Istilah pendidikan dalam bahasa Inggris “education” yang berbahasa latin
“educer” yang berarti memasukan sesuatu istilah ini kemudian dipakai
untuk pendidikan dengan maksud bahwa pendidikan dapat diterjemahkan
sebagai usaha memasukkan ilmu pengetahuan dari orang yang dianggap
memilikinya kepada mereka yang dianggap belum memilikinya. 68 Kemudian
pengertian pendidikan secara umum sebagaimana dikutip dalam UU
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa :
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 69
Selanjutnya bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara berpendapat
tentang pendidikan yaitu tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun
maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada
anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat
dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.70
Dari beberapa pengertian tersebut meskipun berbeda secara redaksional,
namun secara essensial terdapat kesatuan unsur-unsur yang terdapat didalamnya
yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukan suatu proses bimbingan,
tuntunan atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti
Pendidik, peserta didik, tujuan dan sebagainya. Melalui penjelasan tentang
makna pendidikan diatas mengisyaratkan bahwa proses Pendidikan berlangsung
dalam: pertama, adanya transformasi ilmu dan budaya masyarakat dari satu
generasi kepada generasi beikutnya; kedua, adanya proses pengekalan atau
pengabdian sebuah tata nilai yang berlaku dimasyarakat tertentu untuk tetap
dipertahankan oleh generasi sesudahnya.
Setelah membahas pengertian Pendidikan dalam pengertian yang umum,
selanjutnya adalah mengartikan makna Pendidikan Islam. Para pakar pendidikan
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Islam

berbeda

pendapat

dalam

menginterpretasikan

pendidikan

Islam.

Perbedaanya tak lain hanya terletak pada perbedaan sudut pandang, diantara
mereka ada yang mengidentifikasinya dengan mengkonotasikan berbagai
peristilahan bahasa, ada juga yang melihat dari segi proses kegiatan yang
dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Mustafa Al-Ghulayani : bahwa Pendidikan Islam ialah menanamkan
akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan
menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi
salah satu kemmapuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud
keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.71
Menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung : Pendidikan Islam ialah Pendidikan
yang memiliki 2 macam fungsi, yaitu :
a.

Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu
dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat
dengan kelanjutan hidup (survival) masyarakat sendiri.

b.

Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan perananperanan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda.72
Dari pemarapan para tokoh Pendidikan diatas dapat dikatakan bahwa

Pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan
dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan
71
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potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam
segala aspeknya.
Modernisasi pendidikan adalah salah satu pendekatan untuk suatu
penyelesaian jangka panjang atas berbagai persoalan umat Islam saat ini dan
pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, modernisasi pendidikan adalah
suatu yang penting dalam melahirkan suatu peradaban Islam yang modern.73
Pendidikan dalam masyarakat modern atau masyarakat yang tengah bergerak
kearah modern pada dasarnya berfungsi untuk memberikan kaitan antara anak
didik dan lingkungan sosio-kulturalnya yang terus berubah. Dalam banyak hal
pendidikan secara sadar digunakan sebagai instrumen untuk perubahan dalam
sistem politik dan ekonomi.74
Sebagaimana disimpulkan Shipman, fungsi pokok pendidikan dalam
masyarakat modern terdiri dari tiga bagian : sosialisasi, penyekolahan dan
pendidikan. Sebagai lembaga sosialisai, pendidikan adalah wahana bagi integrasi
anak didik kedalam nilai-nilai kelompok atau nasional yang dominan. Adapun
penyekolahan

mempersiapkan

mereka

untuk

menduduki

posisi

sosial-

ekonomitertentu dan karena itu, penyekolahan harus membekali peserta didik
dengan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan dan profesi yang akan membuat mereka
mampu memainkan peran dalam masyarakat. Sedangkan dalam fungsi ketiga,
pendidikan merupakan “education” untuk menciptakan kelompok elit yang pada
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gilirannya akan memberikan sumbangan besar bagi kelanjutan program
modernisasi.75
Modernisasi dalam pendidikan Islam pertama kali harus tertuju kepada tujuan
pendidikan Islam itu sendiri, yang meliputi tujuan tertinggi yaitu sebagai suatu
proses pendidikan yang akan menghasilkan peserta didik yang beribadah kepadaNya dan sebagai khalîfah di muka bumi yang dijabarkan menjadi tujuan umum
dan secara operasional dirumuskan dalam bentuk tujuan pendidikan Islam secara
institusional, kurikuler maupun tujuan instruksional.76
Tipologi modernis lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam yang
bebas modifikatif, progresif dan dinamis dalam menghadapi dan merespon
tuntutan dan kebutuhan dari lingkungannya, sehingga pendidikan Islam berfungsi
sebagai upaya melakukan rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, agar
dapat berbuat sesuatu yang inteligen dan mampu mengadakan penyesuaian dan
penyesuaian kembali sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dan lingkungan pada
masa sekarang.77
Pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan merupakan upaya mutlak untuk
meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat urgen
dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Karena dengan pendidikan akan membantu
manusia untuk menyingkapkan dan menemui rahasia alam, mengembangkan

75

Ibid , h 32
Loc. Cit h 161
77
Abdulloh Fuadi, Jurnal : Meninjau Pengembangan Pendidikan Islam Menuju IAIN
Mataram “With Wider Mandate”, El-Hikmah, Volume 7 Nomor 1 . Juni 2013
76

45

fitrah manusia yang merupakan potensi untuk berkembang. Sangat urgennya
masalah pendidikan, sehingga begitu banyak para pakar ataupun tokoh yang
senantiasa berupaya untuk melahirkan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan.
Pemikiran itu ada yang sifatnya pengetahuan yang benar-benar baru yang
sebelumya belum ada ataupun pemikiran-pemikiran yang sifatnya pengembangan
atau diadakan inovasi dari pemikiran yang ada. Hal ini dilakukan semuanya tidak
lain adalah supaya pendidikan benar-benar mengena pada sasaran, yakni dapat
bermanfaat dalam kehidupan terlebih lagi supaya peradaban yang ada semakin
maju dan berkembang.78
Telah banyak pembaharuan dilakukan di Indonesia. Tujuan pembaharuan itu
akhirnya ialah untuk menjaga agar produksi pendidikan kita tetap relevan dengan
kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut pada jenjang
pendidikan berikutnya. 79
Pembaharuan pendidikan Islam essensinya adalah pembaharuan pemikiran
pada prespektif intelektual muslim. Pembaharuan pemikiran dalam Islam sangat
berkaitan dengan

pendidikan merupakan sarana paling penting bukan saja

sebagai wahana konservasi dalam arti tempat pemeliharaan, pelestarian,
penanaman dan pewarisan nilai-nilai dan tradisi suatu masyarakat, tetapi juga
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sebagai

sarana

kreasi

yang dapat

menciptakan, mengembangkan dan

mentransformasikan masyarakat ke arah pemebentukan budaya baru.
2. Latar Belakang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia
Sejak awal abad ke-20, masyarakat Muslim di Indonesia telah melakukan
reformasi (pembaharuan). Reformasi ini dirintis oleh tokoh pelopor
pembaharu pendidikan Islam Minangkabau, seperti Syekh Abdullah Ahmad,
Zainudin Labai El-Yunus dan lain-lain, juga dalam bentuk organisasiorganisasi Islam seperti Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama,
Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan Nahdatul Ulama di daerah
lain.2 Akan tetapi, perubahan itu memiliki motivasi yang betul-betul
pragmatis,

yaitu

bagaimana

mengimbangi

pendidikan

umum

yang

berkembang pesat yang semata-mata diorientasikan pada pemenuhan
kebutuhan kolonialisme.80
pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke
Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi
maupun kolektif antara mubaligh dengan peserta didiknya. Setelah komunitas
Muslim terbentuk di suatu daerah, maka mulailah mereka membangun masjid,
yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Inti dari materi
pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu agama yang
dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab ini adalah
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menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang. Pendidikan
Islam yang sederhana ini sangat kontras dengan pendidikan Barat yang
dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ketujuh belas.81
Pada awal abad kedua puluh, muncul ide-ide pembaruan pendidikan
Islam di Indonesia yang didorong oleh sejumlah hal berikut. Pertama, daya
dorong dari ajaran Islam itu sendiri yang mendorong umat Islam untuk
memotivasi umatnya guna melakukan pembaruan (tajdîd), dan juga kondisi
umat Islam Indonesiayang jauh tertinggal dalam bidang pendidikan. Kedua,
daya dorong yang muncul dari para pembaru pemikir Islam yang diinspirasi
dari berbagai tokoh-tokoh pembaru pemikiran Islam seperti Jamal al-Dîn alAfghânî, Muhammad „Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha.82
Menurut Haidar, perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia hingga
saat sekarang ini telah melalui tiga periodesasi. Pertama, periode awal sejak
kedatangan Islam ke Indonesia sampai masuknya ide-ide pembaruan
pemikiran Islam awal abad kedua puluh. Periode ini ditandai dengan
pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, dayah, surau atau masjid
dengan titik fokus adalah ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab
klasik. Kedua, periode ini telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran
Islam pada awal abad kedua puluh. Periode ini ditandai dengan lahirnya
madrasah, dan juga telah memasukkan matapelajaran umum ke dalam
81
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program kurikulum, serta telah mengadopsi sistem pendidikan modern, seperti
metode, manajerial, dan klasikal. Ketiga, pendidikan Islam telah terintegrasi
ke dalam sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang-Undang No. 2
Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Sejak pemberlakukan
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 tahun 1989) yang
kemudian dilengkapi dengan beberapa Peraturan Pemerintah, dan diperkuat
pula dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, maka jelaslah bahwa
pendidikan di Indonesia telah diatur oleh satu peraturan yang telah
disepakati.83
Pola-pola Pembaharuan Pendidikan Islam
Pada garis besarnya terjadi tiga pola pemikiran pembaharuan pendidikan
Islam. Pola tersebut adalah :
1) 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 bangsa-bangsa Barat sekarang,
tidak lain adalah merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan
kebudayaan yang pernah berkembang di dunia Islam.
2) Gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber
Islam yang murni. Pola ini berpandangan bahwa sesungguhnya Islam sendiri
83
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merupakan sumber bagi kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu
pengetahuan modern. Islam sendiri sudah penuh dengan ajaran-ajaran dan
pada hakikatnya mengandung potensi untuk membawa kemajuan dan
kesejahteraan serta kekuatan bagi umat manusia. Dalam hal ini Islam telah
membuktikannya, pada masa-masa kejayaannya.
3) Usaha pembaharuan pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme. Rasa
nasionalisme timbul bersamaan dengan berkembangnya pola kehidupan
modern, dan mulai dari Barat. Bangsa-bangsa Barat mengalami kemajuan
rasa nasionalisme yang kemudian menimbulkan kekuatan-kekuatan politik
yang beridir sendiri, keadaan tersebut mendorong pada umumnya bangsabangsa Timur dan bangsa terjajah lainnya untuk mengembangkan
nasionalisme masing-masing.84
3. Ruang Lingkup Pembaharuan Pendidikan Islam
a. Tujuan Pendidikan Islam
Yang dimaksud dengan tujuan adalah sesuatu yang diharapkan dapat
tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan itu selesai dilakukan. Sedangkan
pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang berproses melalui tahaptahap dan tingkatan-tingkatan tertentu. Oleh karena pendidikan terlaksana
dalam tahapan tertentuitu, maka Pendidikan tentu saja memiliki tujuan yang
bertahap dan bertingkat.
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Menurut Zakiah Daradjat tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai
setelah sesuatu usaha kegiatan selesai.85 Sedangkan menurut H.M.Arifin,
tujuan itu bisa jadi menunjukan kepada masa depan yang terletak suatu jarak
tertentu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha melalui proses tertentu
dan tujuan pendidikan ditempuh secara bertingkat.86 Meskipun banyak
pendapat yang merumuskan tentang pengertian dari tujuan itu sendiri, akan
tetapi tetap mempunyai unsur kesamaan yakni perbuatan atau maksud yang
hendak dicapai melalui proses atau usaha.
Perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat
pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya, misalnya tentang :
1. Tujuan dan tugas hidup manusia Manusia hidup bukan karena kebetulan
dan sia-sia, ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup
tertentu.
2. Memperhatikan sifat-sifat dasar (nature) manusia yaitu konsep tentang
manusia bahwa ia diciptakan sebagai khalifah Allah dibumi serta untuk
beribadah kepada-Nya.
3. Tuntunan masyarakat
4. Dimensi-dimensi kehidupan ideal islam87
Menurut Muhaimin secara umum tujuan pendidikan agama Islam bertujuan
untuk “meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan
peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang
beriman dan bertawakal kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan
pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 88
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Dari beberapa rumusan tujuan pendidikan Islam di atas dapat disimpulkan
bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya Insan Kamil yang memiliki
wawasan kaffah agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan dan
kekhalifahannya. Melalui latihan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia
yang baik melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan
indra. Pendidikan harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya,
baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmani ilmiah maupun bahasannya
dan pendidikan ini mendorong semua aspek kearah pencapaian kesempurnaan
hidup.
b.

Kurikulum Pendidikan Islam
Kurikulum sangat penting untuk dunia pendidikan karena merupakan kunci
utama mencapai sukses dalam dunia pendidikan. Kurikulum banyak
diidentikan dengan bahan ajar yang selalu berubah dari periode ke periode.
Bahkan adapula yang menganggap perubahan kurikulum sebagai perubahan
sistematika materi pada buku ajar saja. Sedangkan pola mengajarnya tetap tak
berubah. Berbagai permasalahan ini hendaknya disikapi secara arif dengan
mengetahui esensi dasar kurikulum itu sendiri.
Ada sejumlah ahli teori kurikulum yang berpendapat bahwa kurikulum
bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan melainkan juga
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peristiwa-peristiwa yang terjadi dibawah pengawasan sekolah, jadi selain
kegiatan kurikuler yang formal juga kegiatan yang tak formal.89
Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang
artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum
berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang
mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis
start sampai garis finish.90
Dalam kosakata bahasa Arab, istilah kurikulum dikenal dengan kata
manhaj yang berarti jalan terang yang dilalui oleh manusia diberbagai fase
kehidupannya. Apabila pengertian ini dikaitkan dengan pendidikan, maka
manhaj atau kurikulum berarti jalan terang yang dilaluiguru dan murid untuk
mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.91 Al-Khauly (1981)
menjelaskan Al-manhaj sebagai seperangkat rencana dan media untuk
mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan
yang diinginkan.92
Kurikulum (manhaj/curriculum) adalah seperangkat perencanaan dan media
untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan
yang diinginkan.93
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Kurikulum dalam arti sempit yaitu kurikulum dianggap sebagai sejumlah mata
pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Sedangkan
kurikulum dalam arti luas yaitu semua pengalaman yang dengan sengaja
disediakan oleh sekolah bagi para siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.94
Pengertian

kurikulum

senantiasa

berkembang

terus

sejalan

dengan

perkembangan teori dan praktik pendidikan. Dengan beragamnya pendapat
mengenai pengertian kurikulum.
Kurikulum

merupakan

seperangkat

rencana

dan

pengaturan

pendidikan/pengajaran dan hasil pendidikan/pengajaran yang harus dicapai oleh
anak didik, atau kegiatan belajar mengajar, pemberdayaan sumber daya
pendidikan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri.95
Menurut Crow and Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rancangan
pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk
menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah.96
Menurut Dr. Addamardasyi Sarhan dan Dr. Munir Kamil yang disitir oleh AlSyaibani,

bahwa

kurikulum

adalah

sejumlah

pengalaman

pendidikan,

kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi
murid-muridnya di dalam dan diluar sekolah dengan maksud menolong untuk
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berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka
sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.97
Kurikulum

pendidikan

Islam

adalah

bahan-bahan

berupa

kegiatan,

pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sistematis diberikan kepada anak
didik untuk mencapai tujuan.98
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah
kegiatan yang mencakup berbagai rencana strategi belajar mengajar, pengaturanpengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada
kegiatan pendidikan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan.
Kurikulum pendidikan Islam berbeda dengan kurikulum pada umumnya,
kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri khusus, yaitu :
1. Dalam kurikulum pendidikan Islam, tujuan utamanya adalah pembinaan anak
didik untuk bertauhid. Oleh karena itu, semua sumber yang dirunut berasal
dari ajaran Islam.
2. Kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia, sebagai makhluk yang
memiliki keyakinan kepada Tuhan.
3. Kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan landasan
Al-Qur‟an dan As-sunnah.
4. Mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemmapuan akliah anak
didik serta meningkatkan yang akan diterapkan dalam kehidupan konkret.

97
98
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5. Pembinaan akhlak anak didik, sehingga pergaulannya tidak keluar dari
tuntunan islam.
6. Tidak ada kadaluarsa kurikulum karena ciri khas kurikulum Islam senantiasa
relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya didalam
kehidupan masyarakat.99
Selain memiliki ciri-ciri sebagaimana disebutkan diatas, kurikulum
pendidikan Islam juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditegakkan. Hamdan
Ihsani dan Fuad Ihsani mengemukakakn bahwa prinsip kurikulum pendidikan
Islam, adalah sebagai berikut : pertama, prinsip pertautan yang sempurna dengan
agama, termasuk ajaran dan nilai-nilainya, mulai dari tujuan, kandungan, metode
mengajar, cara perlakuan harus didasarkan pada agama. Kedua, prinsip
menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. Ketiga,
prinsip keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum.
Keempat, prinsip keterkaitan antara bakat, minat, kemampuan dan kebutuhan
pelajar. Kelima, prinsip pemeliharaan perbedaan-perbedaan individu diantara para
pelajar, baik dari segi minat atau bakatnya. Keenam, prinsip menerima
perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.
Ketujuh, prinsip keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dengan pengalamanpengalaman dan aktivitas yang terkandug dalam kurikulum.100
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Dasar kurikulum adalah kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk
materi kurikulum, susunan atau organisasi kurikulum. Dasar kurikulum disebut
juga sumber kurikulum atau determain kurikulum (penentu). Oleh karena itu,
yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam adalah :
1) Dasar Agama, dalam arti segala sistem yang ada dalam masyarakat termasuk
pedidikan, harus meletakan dasar falsafah, tujuan dan kurikulumnya pada
dasar agama Islam dengan segala aspeknya.
2) Dasar Falsafah dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam
secara filosofis sehingga tujuan, isi dan organisasi kurikulum mengandung
suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini
sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini
sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, epistimologi,
maupun axiomologi.
3) Dasar Psikologis, dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum
yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik
4) Dasar Sosial, dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan
Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat
Islam dan kebudayaannya.
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5) Dasar Organisatoris, dasar ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan
pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran beserta
penyajiaanya dalam proses pembelajaran.101
Kelima dasar tersebut harus dijadikan landasan dalam pembentukan
kurikulum pendidikan Islam. Perlu ditekankan bahwa antara satu dasar dengan
dasar lainnya tidaklah berdiri sendiri, tetapi haruslah merupakan suatu kesatuan
yang utuh sehingga dapat membentuk kurikulum pendidikan Islam yang terpadu.
c.

Metode Pengajaran Dalam Pendidikan Islam
1) Pengertian Metode Pendidikan Islam
Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata ini
berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan
hodos berarti jalan atau cara.

102

Sedangkan metode dalam Bahasa Arab

dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langkah-langkah strategis
yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan
dengan pendidikan, maka metode itu harus diwujudkan dalam proses
pendidikan, dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian
agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat
dicerna dengan baik.103
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Selanjutnya yang dimaksud dengan metode pendidikan Islam adalah
jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi
pendidikan islam kepada anak didik agar terwujud kepribadian muslim.104
Secara terminologi, Umar Muhammad mendefinisikan bahwa metode
mengajar bermakna segala kegiatan terarah yang dikerjakan oleh guru dalam
rangka memantapkan mata pelajaran yang diajarkanya, ciri-ciri perkembangan
muridnya, dan suasana alam sekitarnya. Semua ini bertujuan menolong muridmuridnya agar mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang
dikehendaki pada tingkah laku mereka.105
Dengan demikian, metode mengajar merupakan cara-cara yang
digunakan guru untuk menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk
mencapai tujuan. Dalam kegiatan belajar mengajar makin tepat metode yang
digunakan maka makin efektif dan efisiensi kegiatan belajar mengajar yang
dilakukan antara guru dan siswa pada akhirnya akan menunjang dan
mengantarkan keberhasilan belajar siswa dan keberhasilan mengajar yang
dilakukan oleh guru.
Dari uraian tersebut maka metode memegang kedudukan yang sangat
penting dalam pengajaran. Menurut Syaiful Bhari Djamarah kedudukan
metode dalam pengajaran meliputi : 1) metode sebagai alat motivasi
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ekstrinsik, 2) metode sebagai strategi pengajaran, 3) metode sebagai alat
mencapai tujuan.106
2) Macam-macam Metode Pendidikan islam
Menurut Muhammad Quth di dalam bukunya “Minhajut Tarbiyah
islamiyah” menyatakan bahwa teknik atau metode pendidikan Islam itu ada 8
macam, yaitu :
1) Pendidikan melalui teladan, adalah merupakan salah satu teknik
pendidikan yang efektif dan sukses
2) Pendidikan melalui nasihat, didalam jiwa terdapat pembawaan untuk
terpengaruh oleh kata-kata yang di dengar.
3) Pendidikan melalui hukuman, apabila teladan dan nasihat tidak
mempan, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat
meletakkan persoalan ditempat yang benar
4) Pendidikan melalui cerita, cerita mempunya data tarik yang menyentuh
perasaan manusia. Sebab bagaimanapun perasaan, cerita itu pada
kenyataannya sudah merajut hati manusia dan akan mempengaruhi
kehidupan mereka.
5) Pendidikan melalui kebiasaan, kebiasaan mempunyai peran penting dalam
kehidupan manusia, karena ia menghemat banyak sekali kekuatan manusia
6) Pendidikan melalui peristiwa-peristiwa, keistimewaan nya adalah bahwa
peristiwa itu menimbulkan suatu situasi yang khas didalam perasaan
106
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7) Mengisi kekosongan, kekosongan merusak jiwa, seperti halnya kekuatan
terpendam juga merusak, tanpa adanya suatu keadaan istimewa
8) Menyalurkan kekuatan, diantara banyak teknik Islam dalam membina
manusia dan juga dalam memperbaikinya adalah mengaktifkan kekuatankekuatan yang tersimpan dalam jiwa, tumbuh dari diri dan tidak
memendamnya kecuali bila potensi-potensi itu memang tertumpu untuk
lepas.107
Dalam pendidikan Islam, An-Nahlawi, seorang pakar pendidikan Islam,
mengemukakakan metode pendidikan yang berdasarkan metode Al-qur‟an dan
hadits yang dapat menyentuh perasaan, yaitu sebagai berikut :
1. Metode Hiwar (percakapan) AL-qur‟ani dan nabawi adalah percakapan silih
berganti antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik dan sengaja
diarahkan pada satu tujuan yang dikehendaki oleh pendidik.
2. Metode kisah Qur‟ani dan nabawi adalah penyajian bahan pembelajaran
yang menampilkan cerita-cerita yang terdapat dalam Al-qur‟an dan hadits
Nabi Muhammad SAW
3. Metode amtsal (perumpamaan) Al-qur‟ani adalah penyajian bahan
pembelajaran dengan mengangkat perumpamaan yang ada dalam A-qur‟an
4. Metode keteladanan (uswah hasanah) adalah memberikan teladan atau
contoh yang baik kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari
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5. Metode pembiasaan adalah membiasakan peserta didik untuk melakukan
sesuatu sejak ia lahir
6. Metode ibrah dan mau‟izah, metode ibrahi adalah penyajian bahan
pembelajaran yang bertujuan melatih daya nalar pembelajar dalam
mennagkap makna terselubung dari suatu pernyataan atau kondisi psikis
yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan.
Sementara itu, metode mau‟izah adalah pemberian motivasi dengan
menggunakan keuntungan dan kerugian dalam melakukan perbuatan.
7. Metode targhib dan tarhib. Metode targhib adalah penyajian pembelajarn
dalam konteks kebahagiaan hidup akhirat. Sementara itu, tarhib adalah
penyajian bahan pembelajaran dalam konteks hukuman (Ancaman Allah)
akibat perbuatan dosa yang dilakukan.108
Islam memberi arahan dalam memberi hukuman terhadap anak atau peserta
didik hendaknya memeperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Tidak menghukum anak ketika marah, karena terbawa emosional yang
dipengaruhi oleh nafsu setan
2) Tidak menyakiti perasaan dan harga diri anak
3) Tidak merendahkan derajat dan martabat yang dihukum
4) Tidak menyakiti secara fisik

108
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5) Bertujuan mengubah perilaku yang tidak atau kurang baik109
d.

Pendidik Dalam Pendidikan Islam
Sebagaimana teori Barat, pendidik dalam pendidikan Islam adalah orangorang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan
mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif,
potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik.110
Menurut

Al-Ghozali,

tugas

pendidik

yang

utama

adalah

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan serta membawakan hati
manusia untuk bertaqorrub kepada Allah Swt. Hal tersebut karena pendidikan
adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.111
Oleh karena itu, tugas dan fungsi pendidikan dapat disimpulkan menjadi
tiga bagian, yaitu :
a) Sebagai pengajar (instruksional) yang bertugas merencanakan program
pengajaran dan melaksanakan program yang telah di susun serta
mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan.
b) Sebagai pendidik (educator) yang mengarahkan anak didik pada tingkat
kedewasaan yang berkepribadian insan kamil seiring dengan tujuan Allah
menciptakannya.
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c) Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin, mengendalikan diri
sendiri, anak didik dan masyarakat yang terkait, yang menyangkut supaya
pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi
atas program yang dilakukan.112
4. Tokoh-tokoh dan Lembaga Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia
a. Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam di Indonesia
1) K.H. Ahmad Dahlan (1869-1923)
Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1868 Miladiyah dengan
nama Muhammad Darwis, ia adalah anak dari seorang kiayi yang bernama
Kiayi Haji Abubakar bin Kyai Sulaiman, seorang khatib di masjid sulthan kota
itu. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah Binti Kiayi Haji Ibrahim, penghulu
besar di Yogyakarta.10 Muhammad Darwis adalah anak ke empat dari tujuh
bersaudara. Dan masih keturunan salah seorang walisongo yaitu Maulana Malik
Ibrahim.113
Pemikiran pembaruan dan pemurnian Islam K.H. Ahmad Dahlan
merupakan sebuah sistesis pemikiran, K.H. Ahmad Dahlan sampai pada citacitanya setelah terlibat dialog intelektual dari pembacaannya terhadap gagasangagasan serupa di Timur Tengah dan kegelisahannya menghadapi kenyataan
sosio-kultural masyarakat muslim Jawa yang terjebak formalitas keagamaan.
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Yang otentik dari K.H. Ahmad Dahlan adalah model gerakannya yang
mengakar. Tajdid atau pembaruan dihayati sebagai sebuah gerakan sosial yang
tidak hanya mendeg di tataran ide, tapi juga tindakan nyata yang menyentuh
langsung kehidupan umat islam. Formalitas beragama adalah fokus utama yang
ingin didekonstruksi oleh K.H. Ahmad Dahlan, ide pembaruannya menyangkut
akidah dan syariat, maka melalui persyerikatan Muhammadiyah K.H. Ahmad
Dahlam lebih memperluas ide pembaruan dan pemurnian Islam.114
K.H. Ahmad Dahlan dapat dirujuk pada pemahaman dan pengamalan surat
Al-Maun, artinya Teologi utama yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan
mendasari berdiri serta berkembangnya Muhammadiyah adalah teologi AlMaun.
2) K.H Hasyim Asy‟ari (1871-1947)
K.H Hasyim Asy‟ari dilahirkan pada tanggal 14 februari tahun 1981 M di
Jombang Jawa Timur, mula-mula ia belajar agama Islam pada ayahnya sendiri
Kyai Asy‟ari. Kemudian ia belajar kepondok pesantren di purbolinggo,
kemudian pindah lagi ke plangitan, semarang.115
Perlu diketahui KH. Hasyim adalah sosok kyai pendidik sekaligus
manajer

yang

handal.

Sebagai

pendidik

hampir

seluruh

waktunya

didedikasikan untuk mengajar, di samping menulis, serta memimpin pesantren
Tebuireng sejak awal didirikan. Pendekatan KH. Hasyim Asy‟ari untuk
114
115
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memodernisasi pendidikan Islam dengan tetap berpegang teguh pada tradisi
dalam arti luas terbukti telah menghasilkan sebuah format baru pendidikan
Islam yang distinctive, yang sangat diperlukan sebagai referensi bagi gerakan
modernisme pendidikan Islam di tanah air. Keberhasilan Hasyim meramu
unsur-unsur kemodernan dan tradisi dengan menempatkan “Nur ilahiyah”
sebagai poros utamanya menjadi sumbangan berharga dalam menentukan
watak dasar madrasah kita sehingga menjadikannya sebagai lembaga
pendidikan Islam formal yang tetap memiliki identitasnya sendiri, yang
berbeda dengan sekolah umum, walaupun pemerintah sendiri telah
“menasionalisasi” dengan menjadikan mereka equivalent dengan sekolah
umum.116
3) K.H Abdul Halim (1887-1962)
K.H Abdul Halim lahir di Ciberelang, Majalengka pada tahun 1887 M.
Dia adalah pelopor gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat,
yang kemudian berkembang menjadi persyerikatan Ulama, dimulai pada
tahun 1911, yang kemudiam berubah menjadi Persatuan Umat Islam (PUI)
pada tanggal 5 April 1952 M/9 Rajab 1371 H. K.H Abdul Halim memperoleh
pelajaran agama pada masa kanak-kanak dengan belajar diberbagai pesantren
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di daerah Majalengka sampai umur 22 tahun, ketika ia pergi ke Makkah untuk
naik haji dan untuk melanjutkan pelajaran-nya.117
Dua lembaga pendidikan yang menarik perhatian K.H Abdul Halim
adalah yang terdapat di Bab al salam (dekat Makkah) dan di Jeddah, yang
menurut ceritanya kedua lembaga pendidikan ini telah menghapuskan sistem
halakah dan diganti dengan mengorganisir kelas-kelas dengan kelengkapan
meja dan bangku serta menyusun kurikulum. Kedua lembaga pendidikan ini
yang kemudian mengilhaminya untuk mengubah sistem pendidikan
tradisional didaerah asalnya, Majalengka.118
b.

Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia
Sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang banyak
terdapat lembaga pendidikan Islam yang memegang peranan sangat penting
dalam rangka penyebaran ajaran Islam di Indonesia.
1) Lembaga Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan Indonesia
Pendidikan Islam mulai bersemi dan berkembang pada awal abad 20
Masehi dengan beridirnya Madrasah Islamiyah yang bersifat formal.
Adapun pondok pesantren (Surau) yng pertamakali membuka madrasah
formal ialah Tawalib di Padang Panjang pada tahun 1921 M di bawah
pimpinan Syekh Abd Karim Amrullah, ayah Hamka.119 Pemerintah
Belanda walaupun sudah berusaha menekan dan menghancurkan
117
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pendidikan Islam Indonesia selama 350 tahun dengan bermacam-macam
usaha, namun pendidikan Islam tidak dapat hancur, bahkan tumbuh dan
berkembang secara militan dalam keadaan yang serba kekurangan.
2) Lembaga Pendidikan Islam Sesudah Indonesia Merdeka
Setelah Indonesia merdeka dan mempunyai Departemen Agama,
maka secara instansional Departemen Agama di serahi kewajiban dan
bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan
agama dalam lembaga-lembaga tersebut. Lembaga pendidikan agama
Islam ada yang berstatus negeri dan ada yang berstatus Swasta.
Yang berstatus negeri misalnya :
1.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Tingkat Dasar)

2.

Madrasah Tsanawiyah Negeri (Tingkat Menengah Pertama)

3.

Madrasah Aliyah Negeri (Tingkat Menengah Atas). Dahulunya berupa
Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) dan pendidikan Hakim Islam
Negeri (PHIN)

4.

Perguruang Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian
berubah menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri).120
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menjadi Guru Besar pada UIN Malang (2003 sampai dengan sekarang). Pada
1996 ia diangkat sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan
Ampel di Malang, pada 1998-2005 ia diangkat sebagai Pembantu Rektor I
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Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan

69

keahliannya di bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam, ia diminta bantuannya
untuk mengajar di beberapa Program Pascasarjana (S2 dan S3) terutama pada
UIN Malang, STAIN, IAIN, dan PTAIS di wilayah Jawa Timur, serta menjadi
External Examiner disertasi Ph.D pada University Kuala Lumpur Malaysia, dan
salah satu tim penilai kenaikan jabatan ke Guru Besar Madya pada Universiti
Sains Islam Malaysia. Ia aktif menulis buku, melakukan penelitian, narasumber di
berbagai seminar (lokal, nasional, dan Internasional) dan workshop, serta kegiatan
pelatihan, dan menulis artikel di beberapa majalah dan surat kabar. Disamping itu,
ia juga menulis buku-buku diktat kuliah yang dipublikasikan dikalangan
mahasiswa. 121
B. Pendidikan dan Karir Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
1. Identitas Diri
Nama

: Prof. Dr. H. M u h a i m i n, M.A.
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NIP
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Pekerjaan

: Dosen Tetap/Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan
Agama di UIN Malang

Alamat Rumah

: Jl. Joyo Raharjo 150 Malang 65144 Telp. (0341)
583968
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Muhaimin,Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta, PT Raja
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Alamat Kantor

: UIN Malang Jalan Gajayana-Dinoyo No. 50 Malang
65145, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533

Nama Ayah

: H. Soelchan (Alm)

Nama Ibu
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Nama Isteri
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Nama Anak
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2. Moh. Rosyidi Alhamdani (Malang, 27 Oktober
1986)
3. Mahro Syihabuddin (Malang, 3 September 1988)

Pendidikan :
1. MI Lumajang (1969), PGAN 4 Tahun (1973)
2. PGAN 6 Tahun Lumajang (1975)
3. Sarjana Muda Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Malang
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4. Sarjana Lengkap IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Malang (1982)
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6. S-3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul disertasi
"FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA: Suatu Kajian
Tipologis".
Pengalaman ke Luar Negeri:
1. School Management Training in Canada, Oktober – Desember 2000.
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3. Kunjungan Kerja ke Sudan, Qatar dan Mesir (tahun 2004)
4.

Kunjungan Kerja ke Malaysia (tahun 2004, 2005, 2006)

5. Nara Sumber Pada Seminar Pendidikan di Riyardh Saudi Arabiyah, dan
Memberikan Pembinaan Pada Sekolah-Sekolah Indonesia di Mekah,
Jeddah dan Riyard (Mei, 2005)
Pengalaman Pekerjaan:
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2. Kasi Umum pada Fak. yang sama (1983-1984);
3.
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4. Dosen Tetap Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel/STAIN Malang
sejak (1985-2015)
5. Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan
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(1997);
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11. Pembantu Ketua I STAIN Malang (1998-2004) dan Pembantu Rektor I
UIN Malang (2004-2005).
12. Pembantu Rektor II UIN Malang (2005-2007).
13. Kepala Kantor Jaminan Mutu UIN Malang (2005-2007).
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19. External Examiner Tesis PhD. Pada University 0f Malaya Kuala Lumpur,
Malaysia, (2008-2015)
2.

Penelitian Yang Pernah Dilakukan
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Deskripsi Empat Pondok Pesntren Di Jawa Timur : Studi Dan
Eksperimentasi Pengembangan Pondok Pesantren Di Jawa Timur (1982)
Riset kolektif.
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e. Tinjauan Islam Tentang Beberapa Upacara Di Gunung Kawi (1991) Riset Kolektif
f. Strategi Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan Masjid Sebagai
Pusat Informasi Dan Dakwah Di Kotamadya Malang (1992).
g. Kesiapan Masyarakat Desa Dalam Menghadapi Wajib Belajar
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Kasus Di Desa

Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten

Banyuwangi Jawa Timur) (1994).
i. Studi Tentang Aliran-Aliran Pemikiran Teologi Dalam Islam Pada
Periode Klasik (1995).
j. Upaya K.H. Moh. Yahya Dalam Mengembangkan Pendidikan Di
Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kasri Malang (1996).
k. Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pondok Pesantren
Kecamatan Lowokwaru Kotamadya Malang (1996) - Riset Kolektif.
l. Pelaksanaan Pendidikan Agama di Madrasah-Madrasah Kodya
Malang (1997) - Riset Kolektif.
m. Penciptaan Suasana Religius Di Sekolah-Sekolah Kotamadya Malang
(1998).
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n. Pemberlakuan Sistem Guru Kelas dalam Peningkatan SDM pada
Madrasah Ibtidaiyah di Kotamadya Malang (1999).
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LAIN-LAIN
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7. Direktur Lembaga Konsultasi dan Pengembangan Pendidikan Islam (LKP2-I)
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Islam Dalam Rangka Penyusunan SKL dan Standar Isi (Kurikulum Nasional)
Mata Pelajaran Al-Qur‟an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah dan
Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab Untuk MI, MTs, dan MA Umum dan
Keagamaan (Maret – Juli 2007). Sekarang menjadi Permenag No. 2/2008
Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama
Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
10. Assesor BAN-PT, baik Asessor Akreditasi Program Studi (S1 & S2) maupun
Assesor Akreditasi Institusi.
11. Konsultan Pengembangan Madrasah Terpadu di MTsN dan MAN Lumajang
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13. Konsultan Pengembangan MTs Negeri Babat Lamongan (2007-2015).
14. Konsultan Pengembangan MAN Lamongan (2008-2015).
Yang Membuat,
Prof. Dr. Muhaimin, M.A122
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1. Buku Yang Diterbitkan
1.1

Problematika Agama Dalam Kehidupan Manusia (1989). Jakarta:
Kalam

1.2

Mulia.

Konsep Pendidikan

Islam

(Sebuah Telaah
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Kurikulum) (1991). Solo : Ramadhani.
1.3
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1.4
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1.5

Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofik Dan Kerangka Dasar
Operasionalnya) (1993). Bandung : Trigenda Karya.

1.6
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Karya.

1.7
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1.10
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1.11
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Agama di Sekolah , Bandung: Remaja Rosdakarya.. Cetakan I (2001)
dan Cetakan II (Januari , 2002) .
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Pelajar. (Cetakan Kedua, Agustus 2004)

1.13
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Pendidikan

Islam,

Pemberdayaan,

Pengembangan Kurikulum hingga Islamisasi Pengetahuan (2003).
Bandung: Nuansa Cendekia.
1.14

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah,
Madrasah dan Perguruan Tinggi (2005, Cet. III tahun 2009). Jakarta:
Rajawali Pers.

1.15

Pengembangan Kurikulum di PTAI (2005). Yogyakarta: Pustaka
Pelajar

1.16

Kawasan dan Wawasan Studi Islam (2005). Jakarta: Prenada.

1.17

Manajemen Penjaminan Mutu di UIN Malang. Malang: UIN, 2005

1.18

Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Pendidikan.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

1.19

Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) Madrasah Ibtidaiyah (MI). Surabaya: Kanwil
Depag Jatim, 2007.

1.20

Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat
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Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Tsanawiyah (MTs). Surabaya:
Kanwil Depag Jatim, 2007.
1.21

Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) Madrasah Aliyah (MA). Surabaya: Kanwil Depag
Jatim, 2007.

1.22

Pedoman dan Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Madrasah
(RKM). Surabaya: Kanwil Depag Jatim, 2007

1.23

Zikir Kontekstual (Upaya Membangun Kecerdasan Spiritual). Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2008.

1.24

Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
di Sekolah dan Madrasah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

1.25

Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran (Upaya Reaktualisasi
Pendidikan Islam). RajaGrafindo, 2009.

1.26

Manajemen pendidikan: Aplikasinya dalam penyusunan rencana
pengembangan sekolah/madrasah. Jakarta: Prenada, 2009.

2. Buku-buku Diktat Kuliah Yang Telah Disusun
2.1. Kuliah Pengantar Ilmu Agama Islam.
2.2. Dirosah Islamiyah : Aspek Teologi.
2.3. Dirosah Islamiyah : Aspek Filsafat.
2.4. Manusia Dan Pendidikan : Kajian Tentang Belajar Menurut Konsep Islam.
2.5. Pergumulan Umat Islam Di Pentas Sejarah : Seri Kuliah Sejarah
Kebudayaan Islam.
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2.6. Pemikiran Teologi Islam Pada Periode Klasik.
2.7. Modul Ulum al-Hadits.
2.8. Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
2.9. Bekal Pendidik Agama Islam Luar Sekolah
2.10. Pengembangan Pendidikan Islam: Menggagas Format Pendidikan Islam
Masa Depan.
2.11. Problematika Pendidikan Islam
2.12. Lima Belas Isu Penting Dalam Pengembangan Pendidikan Islam
2.13. Esei-Esei Pemikiran Pengembangan Pendidikan Islam123
3. Judul-judul Makalah Yang Telah Diseminarkan (Sebagian Tulisan yang
sempat Terdokumentasi)
3.1. Perspektif filsafat pendidikan Islam dalam konteks pendidikan di Indonesia
(Disajikan pada Forum Ilmiah Fak. Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel).
3.2. Pengembangan SDM dalam transformasi Iptek menuju terciptanya
kaderkader HMI yang mandiri (Disajikan pada Batra HMI Malang).
3.3. Pengembangan Perpustakaan di Fakultas Tarbiyah: Menyongsong sarjana
tarbiyah masa depan (Dialog Ilmiah).
3.4. Islam, Jihad dan Transformamsi sosial (Disajikan pada PKD PMII
Malang).
3.5. Filsafat Islam: Kajian ontologis, epistemologis & aksiologis (Disajikan
pada LSAFI HMI Malang).
123

Muhaimin, Op. Cit, h. 343
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3.6. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam pada pendidikan dasar dan
menengah (Disajikan pada Seminar dan Workshop dalam rangka HAB
Depag Kodya Malang) Kiat Fakultas Tarbiyah dalam menyiapkan lulusan
yang siap pakai (Disajikan pada seminar regional UNMUH Surabaya).
3.7. Feminisme dalam pandangan Islam (Disajikan pada seminar regional di
Malang).
3.8. Beberapa pokok pikiran tentang pengembangan kurikulum Fakultas
Tarbiyah (Disajikan pada seminar dan lokakarya kurikulum IAIN Sunan
Ampel).
3.9. Model-model pengembangan pendidikan agama Islam (Disajikan pada
seminar regional Fak. Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel).
3.10. Peran Lembaga Pendidikan Agama Islam dalam penanggulangan
HIV/AIDS (Disajikan pada penataran Upaya Penanggulangan HIV/AIDS
Kotamadya Malang).
3.11. Profil Guru Agama pada era tinggal landas (Disajikan pada diolog
3.12. Ilmiah dalam rangka HAB Depag Kodya Malang).
3.13. Model Penyusunan kurikulum lokal: suatu tinjauan praktis (Disajikan pada
Semlok kurikulum lokal Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel).
3.14. Pendekatan keagamaan dalam pendidikan anak di TKA (Disajikan pada
seminar dan lokakarya nasional di Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan
Ampel).
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3.15. Refleksi ramadlan dalam konteks peningkatan etos kerja dan amal saleh di
era globalisasi (Disajikan pada dialog ilmiah di MIN I Malang).
3.16. Pemurnian aqidah issue sentral dakwah Islamiyah (Disajikan pada
pelatihan khatib di Kabupaten Malang).
3.17. Is Muhammad Feminism? (Disajikan pada seminar regional SEMA Fak.
Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel).
3.18. Ujian negara bagi PTAIS jurusan PAI: Implikasinya dalam penyebaran
mata kuliah per-semester (Disajikan pada diskusi di Kopertais Wilayah IV
Surabaya).
3.19. Aktualisasi kebijakan nasional tentang pendidikan Islam (Disajikan pada
seminar regional di STIT Ibrahimi Banyuwangi).
3.20. Pembelajaran pendidikan agama di sekolah dan madrasah (Disajikan pada
seminar dan lokakarya nasional di UNDAR Jombang).
3.21. Profil guru agama: Sebuah renungan (Disajikan pada seminar dalam rangka
HAB Depag Kodya Malang).
3.22. Menyiapkan calon guru agama di IAIN: Sebuah pemikiran awal (Disajikan
pada seminar sehari Lustrum V IAIN Sunan Ampel).
3.23. Tantangan guru agama dalam era modernisasi dan industrialisasi (Disajikan
pada seminar regional HMJ PAI Fak. Tarbiyah Malang IAIN Sunan
Ampel).
3.24. Membangun Kompetensi guru agama (Disajikan pada penataran dan
lokakarya Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel).
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3.25. Prospek guru agama dalam menatap masa depan (Disajikan pada seminar
regional di STIT Raden Rahmat Kepanjen Malang).
3.26. Profil mahasiswa IAIN dalam menatap era globalisasi (Disajikan pada
dialog ilmiah IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Malang).
3.27. Profil guru agama dalam menatap wajib belajar 9 tahun (Disajikan pada
seminar regional program D-2 Fakultas Tarbiyah).
3.28. Iman dan Taqwa: Sebuah Tinjauan Qur'ani. (Disajikan pada seminar Dosen
Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel).
3.29. Metodologi Studi Islam sebagai MKDU di STAIN (Disajikan pada seminar
dosen STAIN Malang).
3.30. Landasan filosofis pendidikan Madrasah (Disajikan pada penataran dan
lokakarya Kurikulum Madrasah bagi Pejabat dan Pengawas PAI Kanwil
DEPAG Jawa Timur di STAIN Malang).
3.31. Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam (Disajikan pada Penataran
Intensifikasi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bagi Guru-Guru
MAN se Indonesia di UNISMA Malang, Tgl. 20 - 24 Agustus 1998).
3.32. Landasan filosofis pendidikan Madrasah (Disajikan pada penataran dan
lokakarya Kurikulum Madrasah bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam
Kanwil DEPAG Jawa Timur di UNISMA Malang).
3.33. Kepala Madrasah Sebagai Pengembang Kurikulum (Disajikan pada
Pelatihan Manajemen Kepala Madrasah di STAIN Malang).
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3.34. Tugas Kepala Madrasah Dalam Evaluasi Kurikulum (Disajikan pada
Pelatihan Manajemen Kepala Madrasah di STAIN Malang).
3.35. Kepala Madrasah Sebagai Pengembang dan Evaluator Kurikulum
(Disajikan pada Penataran dan Lokakarya Sosialisasi Kurikulum 1994 Bagi
Kepala Madrasah Aliyah se Wilayah Indonesia Timur di STAIN Malang).
3.36. Profil Mahasiswa Muslim Masa Depan. Makalah Disajikan pada Pelatihan
Kepemimpinan Mahasiswa di STAIN Malang, Juli 1999.
3.37. Membangun sinergi antara Madrasah Model dan Madrasah Satelit,
Makalah disajikan pada Workshop Manajemen Madrasah se Jatim, 20
Oktober 1999.
3.38. Problem Statement Kepemimpinan pendidikan di Madrasah, Makalah
disajikan pada Workshop Manajemen Madrasah se Jatim, 20 Oktober
1999.
3.39. Pengembangan jurusan/program studi di STAIN Malang. Makalah
Disajikan pada Rapat Kerja Jurusan/Program Studi Tanggal 10 Desember
1999 di STAIN Malang.
3.40. Konsolidasi internal di bidang akademik (suatu upaya pencerahan STAIN
Malang di masa depan). Makalah disajikan pada Rapat Kerja STAIN
Malang, Tgl. 8-9 Mei 1999.
3.41. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum.
Makalah disajikan pada Penataran Guru Agama SLTP se Jawa Timur, tgl.
4 Agustus 1999, di Islamic Center Surabaya.
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3.42. Pendekatan keagamaan dalam pendidikan anak di Taman Kanak-kanak.
Makalah disajikan pada Penataran Guru Agama TK se Jawa Timur, tgl. 4
Agustus 1999, di Islamic Center Surabaya.
3.43. Pengembangan tenaga kependidikan di Madrasah, Makalah disajikan pada
Penataran Kepala Madrasah se Kotamadya dan Kabupaten Kediri, 20-21
Maret 2000.
3.44. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum
Makalah disajikan pada Penataran GPAI dan Kasi Pendais se Jawa Timur,
tgl. 13 Agustus 2000, di Wisma Sejahtera Surabaya.
3.45. Pengembangan Tenaga Kependidikan Agama Islam dalam Menatap Era
Globalisasi. Makalah disajikan pada Lokakarya GPAI, Kasi pendais se
Jawa Timur, tgl. 13 September 2000 di Islamic Center Surabaya.
3.46. Pengembangan Kurikulum PAI. Makalah disajikan pada Penataran KKG,
MGMP, Kasi Pendais dan PPAI se Jawa Timur, tgl. 14 Oktober 2000 di
Hotel Asida Batu Malang.
3.47. Pengembangan Jurusan/Program Studi di STAIN dalam Perspektif UIN.
Makalah disajikan pada Rapat Kerja STAIN Malang, tgl. 29-30 April 2000.
3.48. Prospek Fakultas/Jurusan Tarbiyah Dalam Menatap Otonomi Daerah.
Makalah disajikan pada Studium General di STIT Maskumambang Gresik
Jawa Timur, tgl. 17 September 2000.
3.49. Membangun Masyarakat Belajar yang Profesional. Makalah Disajikan pada
Diskusi Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Malang, tgl. 16 Desember 2000.
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3.50. Tergesernya Peranan Guru Agama. Makalah Disajikan pada Pelatihan
Guru Agama SMU Se Jawa Timur, tgl. 6 Mei 2001.
3.51. Posisi Bahasa Arab dalam pengembangan studi Islam, Makalaha disajikan
pada Workshop Pembelajaran Bidang Studi Bahasa Arab MA se Jatim dan
Nusa Tenggara, 24 Mei 2001.
3.52. Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah Dalam Konteks Otonomi
Daerah. Makalah Disajikan Pada Lokakarya Pengawas Pendidikan Agama
Islam se Jawa Timur, 2 Juni 2001.
3.53. Redefinisi Islamisasi Pengetahuan. Makalah Disajikan pada Seminar PPS
Magister Agama Islam UMM, tgl. 10 Juni 2001.
3.54. Problema Umat Islam Dulu, Kini dan Yang Akan Datang. Makalah
Disajikan Pada Silllaturrahmi Ulama se Kabupaten Malang, Rabu, 4 Juli
2001, di Kandepag Kabupaten Malang.
3.55. Pengembangan Model School Visit, Makalah disajikan pada Residensial
Program Sertifikasi Guru Madrasah se Kabupaten Lamongan, Bangkalan
dan Trenggalek, 20 Juli 2001.
3.56. Pengembangan Masyarakat Belajar yang Profesional di Madrasah.
Makalah Disajikan Pada Lokakarya Kepala Madrasah dan Pengurus
Madrasah se Kabupaten Malang, 12 Oktober 2001.
3.57. EBTANAS Masihkah Fungsional? Makalah Disajikan Pada Sarasehan
yang Diselenggarakan oleh Forum Intelektual Kotamadya Malang Jawa
Pos, 25 November 2001.
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3.58. Tantangan Pendidikan Agama Islam di Masa Depan. Makalah Disajikan
pada Pertemuan Para Kasi Pendais se Wilayah Kantor Departemen Agama
Jawa Timur di Tretes Pandaan Jatim, tgl. 5 Januari 2002.
3.59. Performa Guru Pendidikan Agama Islam Jenjang Pendidikan Dasar,
Makalah disajikan pada Seminar sehari Ketua MGMP PAI se Kabupaten
Malang, Februari 2002.
3.60. Profesionalisme GPAI di Sekolah, Makalaha disajikan pada Seminar
Sehari Kelompok Kerja GPAI Kabupaten Malang, Maret 2002.
3.61. Problem Pendidikan Agama Islam di Sekolah/Madrasah, Makalah
Disajikan pada Seminar Sehari Bagi Pengawas PAI Se Jatim di Batu
Malang, Februari 2002.
3.62. Profesionalisme Guru Madrasah. Makalah Disajikan pada Seminar GuruGuru Madrasah Se Jatim di Surabaya, April 2002.
3.63. Pengembangan Kurikulum STAIN Malang Upaya Elaborasi Tarbiyah Ulul
Albab, Makalah disajikan di Diskusi pimpinan dan dosen, 5 Juni 2002.
3.64. Visi dan Misi STAIN dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Program
PPL, Makalah disajikan pada Orientasi PPL tgl. 11 Juli 2002.
3.65. Pola Pengembangan kurikulum Bahasa Arab, Makalah disajikan pada
Pelatihan Bahasa Arab bagi Guru MA & MAK se Jatim, Bali, NTB dan
NTT, tgl. 12 Agustus 2002.
3.66. Integrasi Imtaq dan Ipteks, Makalah Disajikan pada Seminar di Surabaya,
Juni 2002.
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3.67. Strategi Penyusunan Kurikulum dan Silabi PTAI, Makalah Disajikan pada
Seminar dan Workshop Kurikulum di STAIN Tulungagung, 28 Mei 2002 .
3.68. Pengembangan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an, Makalah Disajikan
pada Pelatihan GPAI SLTP Se Jatim Di Surabaya, September 2002.
3.69. Pendidikan kecakapan hidup dalam perspektif Islam, Makalah disajikan
pada Seminar sehari HMJ Tarbiyah, 21 Oktober 2002.
3.70. Model-Model Pengembangan Kurikulum PAI, Makalah disajikan pada
Workshop Penyusunan Kurikulum Nasional PAI, tgl. 29 Mei 2003.
3.71. Paradigma Pengembangan Pengabdian Kepada masyarakat, Makalah
disajikan pada Seminar Dosen, 13 Juni 2003.
3.72. Pengembangan

Kurikulum

Madrasah

Aliyah

Keagamaan

(Pondok

Pesantren). Makalah Disajikan Pada Acara Pembinaan dan Peningkatan
SDM Pengasuh Pondok Pesantren se Jawa Timur, Tgl. 23 s.d 25 Juni 2003
di Gedung Pusat Pengembangan Islam Surabaya.
3.73. Teori pengembangan kurikulum Bahasa Arab di PTAI, Makalah disajikan
pada Pelatihan Dosen Bahasa Arab PTAI se Indonesia, 5 Juli 2003.
3.74. Pengelolaan Kurikulum Berbasis Madrasah, Makalah Disajikan pada
Seminar dan Workshop KBK Bagi Kabid Mapendais Kanwil Depag SeIndonesia di Ciawi Bogor, Juni 2003.
3.75. Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis kompetensi, Makalah Disajikan
pada Pelatihan Pengawas PAI Se Jatim di Surabaya, Juli 2003.
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3.76. Teori

Pengembangan

Kurikulum

Program

Studi

di

Lingkungan

IAIN/STAIN, Makalah Disajikan pada Pertemuan Ketua Program Studi
IAIN/STAIN se Indonesia di Ciputat Jakarta, 24 Juli 2003.
3.77. Kurikulum Berbasis Kompetensi PAI di Madrasah, Makalah Disajikan
pada Pelatihan Kepala dan Wakil Kepala Madrasah Se Jatim di Surabaya,
Agustus 2003.
3.78. Integrasi Pendidikan Budi Pekerti dan Pendidikan Agama, Makalah
disajikan pada Pelatihan Guru-Guru PAI Se Jatim di Surabaya, Agustus
2003.
3.79. Implementasi Kurikulum PAI KBK, Makalah disajikan pada Orientasi
KBK bagi Wakil Kepala Madrasah dan Guru MTs se Jatim di Surabaya,
25-28 Agustus 2003.
3.80. Pengembangan Keguatan Belajar-Mengajar PAI, Makalah disajikan pada
Orientasi KBK bagi Wakil Kepala Madrasah dan Guru MTs se Jatim di
Surabaya, 25-28 Agustus 2003.
3.81. Model penyusunan draft Pedoman Umum dan Program Kerja MGMP
MA/SMU se Indonesia, Makalah disajikan pada Temu Konsultasi MGMP
tgl. 30 Agustus 2003.
3.82. Mengimplisitkan

Pendekatan

Keagamaan

Dalam

Pembelajaran

Kemampuan BTQ (BacaTulis Al-Qur‟an) Di SD/SLTP, Makalah Disajikan
Pada Seminar dan Workshop Guru PAI SD/SLTP Se Jatim Di Surabaya,
September 2003.
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3.83. Strategi pengembangan kurikulum Fakultas Syariah, Makalah disajikan
pada Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Kualitas Lulusan Fakultas
Syariah di Pasaran Kerja, 3 September 2003.
3.84. Membangun sinergi antara Madrasah, Orang Tua, dan Tokoh Masyarakat,
Makalah disajikan pada Pelatihan Manajemen Madrasah Aliyah se
Kabupaten Kediri, 11 September 2003.
3.85. Pengembangan Kurikulum PTAI, Makalah Disajikan pada Pertemuan
Dekan dan Pembantu Dekan I IAIN Se Indonesia di Jakarta, 22-23
November 2003.
3.86. Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah: Implikasinya
Terhadap Pengembangan Action Plan, Makalah Disajikan pada Temu
Konsultasi MGMP PAI MA/SMU Se Indonesia, September 2003.
3.87. Pengembangan Kurikulum Berbasis kompetensi PTAI, Makalah Disajikan
pada Woorkshop Pengembangan Kurikulum di Kopertais Makasar Ujung
Pandang, September 2003.
3.88. Konsep dan impelementasi KBK di PTAI, Makalah Disajikan pada
Workshop KBK di STAIN Ponorogo, 22-25 Agustus 2003.
3.89. Pengembangan Program Studi Umum di PTAI (Sebuah Pertanggungan
Jawab Akademis), Makalah Disajikan pada Seminar dan Workshop STAIN
Se Jawa Barat dan Jawa Tengah di STAIN Cirebon, 16 Juni 2003.
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3.90. Pengembangan kurikulum PTAI Berbasis Kompetensi, Makalah Disajikan
pada Seminar dan Workshop STAIN Se Jawa Barat dan Jawa Tengah di
STAIN Cirebon, 16 Juni 2003.
3.91. Prospek Mahasiswa Tarbiyah, Makalah Disajikan pada Seminar Sehari di
STIT Kertosono-Nganjuk, Agustus 2003.
3.92. Model-Model Pembelajaran PAI, Makalah Disajikan pada Workshop
Peningkatan Mutu Pembelajaran PAI bagi Guru-guru Madrasah Se Jatim di
Surabaya, September 2003.
3.93. Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah, Makalah Disajikan Pada
Pelatihan Kepala Madrasah Aliyah Se-Jatim di Surabaya, Oktober 2003.
3.94. Strategi Global Pendidikan Indonesia Dalam Menyikapi Persaingan
Pendidikan Dalam Konteks Model Baru Kelulusan SLTP/SMU, Disajikan
pada Talk Show Pendidikan “Tantangan dan Peluang Format Baru
Pelulusan SLTP/SMU”di Gedung SC UIIS Malang, Tgl. 29 April 2003.
3.95. Visi dan Misi MA: Aktualisasinya dalam manajemen. Makalah disajikan
pada Seminar Kelompok Kerja Madrasah Aliyah se Kabupeten Gresik, 20
Desember 2003.
3.96. Tantangan PAI di Era Golabalisasi, Makalah Disajikan Pada Seminar
Sehari Bagi Pengawas PAI, Kepala TK/RA & Kepala Madrasah se
Kabupaten Madiun, di Madiun Januari 2004.
3.97. Pengembangan Kurikulum dan Silabus STAIN, Makalah Disajikan pada
Workshop di STAIN Kediri, Februari 2004.
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3.98. Landasan Pengembangan Kurikulum Madrasah, Makalah Disajikan pada
Workshop Guru-Guru Madrasah Se Kabupaten Malang, 2 April 2004.
3.99. Akreditasi Madrasah, Makalah Disajikan pada Workshop Pengawas PAI
Se Kabupaten Malang, Maret 2004.
3.100.

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah, Makalah Disajikan

pada Workshop Kepala Madrasah Aliyah Se Kabupaten Gresik, di
Bungah Gresik Jatim, Februari 2004.
4.

Tulisan-tulisan Yang Pernah Dimuat Majalah dan Surat Kabar ( sebagai
tulisan yang sempat terdokumentasi )
4.1. Menguak kebangkitan Islam dalam perspektif sejarah. Majalah Tarbiyah
No. 20 tahun VIII.
4.2. Strategi belajar-mengajar (sebuah telaah praktek pendidikan dari segi
CBSA di Fak. Tarbiyah IAIN). Majalah Tarbiyah No. 16 tahun VII
4.3. Redupnya sebuah almamater. Majalah Tarbiyah No. 17 tahun VII.
4.4. Pendidikan Islam antara cita dan fakta. Majalah Tarbiyah No. 15 tahun VI.
4.5. Istilah tarbiyah masih menjadi masalah. Majalah Tarbiyah No. 14 tahun VI.
4.6. Ibnu Rusyd membela filsafat. Majalah Tarbiyah No. 18 tahun VII.
4.7. Upaya Mengaktualisasikan kebijakan nasional tentang pendidikan Islam.
Majalah Al-Syarif Pondok Pesantren Sukorejo Situbondo Jawa Timur, No.
perdana, 1993.
4.8. Fungsi dan peran guru agama (sebuah telaah kurikulum pendidikan dasar
1994). Majalah Tarbiyah No. 37 tahun XIII.
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4.9. Fungsi pendidikan dan pendekatannya dalam PBM. Majalah Mimbar
Pembangunan Agama Kanwil Depag Jatim.
4.10. Wajib belajar 9 tahun sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Majalah
Tarbiyah No. 36 tahun XIII.
4.11. Mewujudkan moral agama di kalangan masyarakat. Majalah Mimbar
Pembangunan Agama Kanwil Depag Jatim.
4.12. Muwajahah al-mutathorrif fi al-Islam. Jurnal in Islamic Education Vol. I.
4.13. Pendidikan dan Keadilan. Majalah Tarbiyah No. 23 tahun IX.
4.14. Jihad dan transformasi sosial: Implikasinya terhadap guru agama.
4.15. Majalah Tarbiyah No. 38 tahun XIII. Iman dan Taqwa (Tinjauan
Konseptual dan Pengembangannya dalam Pendidikan). Majalah Tarbiyah
No. 41 tahun XIII.
4.16. Upaya fakultas tarbiyah dalam menyiapkan sarjana siap pakai. Majalah
Tarbiyah No. 42 tahun XIII.
4.17. Eksistensi madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam.
Majalah Tarbiyah No. 45 tahun XIV.
4.18. The Religious Approach For Childhood Education In TPQ. Journal of
Islamic Education No. 44 tahun XIV.
4.19. Era Baru Kebangkitan STAIN Malang (Dari Persatuan semu ke arah
Persatuan sejati). Gema STAIN Malang, Nov. 1997.
4.20. Wawasan dan Kawasan Metodologi Studi Islam sebagai MKDU di
IAIN/STAIN. Majalah El-Harokah No. 47 Tahun XV.
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4.21. Masalah sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Majalah El-Harokah
No. 48 Tahun XV.
4.22. Gerakan Intelektual: Respon terhadap kemunduran peradaban Islam.
Majalah El-Harokah No. 49 Tahun XV.
4.23. Potret Paradigma Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal
STAIN Malang Edisi No. 5 Tahun 1998.
4.24. Menyiapkan Imam Bagi Orang-Orang Bertaqwa. Majalah El-Harakah
STAIN Malang, Nomor 50, tahun XVI, September-Nopember 1998.
4.25. Pemikiran Modern Dalam Islam (Implikasinya Terhadap Studi Islam di
STAIN). Majalah El-Harakah STAIN Malang, Nomor 51, tahun XVII,
Maret 1999.
4.26. Shafhah Syakhshiyah al-Thalib al-Muslim fi al-Mustaqbal. Al-Majallah ElHujum, September 1999/Jumadil Ula 1419.
4.27. Sketsa Pengembangan Kurikulum di STAIN Malang. Majalah el- Harakah
No. 52/XVIII/Juni-Agustus 1999.
4.28. Pengembangan Jurusan/Program Studi dalam Perspektif UIN. Majalah elHarakah No. 54/XX/Januari-Maret 2000.
4.29. Peran Kepala Madrasah dalam Pengembangan Masyarakat Belajar Yang
Profesional. Majalah Mimbar Pembangunan Agama, Maret 2001/Th. XV.
4.30. Perbincangan Tentang Pendidikan Islam di Indonesia, Ulul Albab, Jurnal
Studi Islam, Sains dan Teknologi, Vol. 3 No. 2 Tahun 2001.
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4.31. Azmah Akhlaq al-Muta'allim: Man al-Mas^ul 'Anha? Majallah El- Hujum,
Februari 2002.
4.32. Mencari Format Membangun Ukhuwah, Republika, Jum‟at 21 Maret 2003.
4.33. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Life Skill, Lektur, Jurnal Pendidikan
Islam, STAIN Cirebon Seri XVIII 2003.
4.34. Arah Pengembangan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. ElJadid, Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam, Vol. 1, No. I, Mei – Oktober 2003.
4.35. Mencermati Paradigma Pengembangan Pendidikan Agama di Sekolah dan
PTU, Jurnal Diknas Jakarta, Februari 2004.
4.36. KTSP Wujud Otonomi Sekolah/Madrasah. Majalah Mimbar Pembangunan
Agama, November 2006.
4.37. Membumikan Ulul Albab Upaya Kembali ke Khittah PTAIN. Gema Pers
UIN Malang, Desember 2006.
4.38. Pengembangan Kurikulum Fakultas Tarbiyah: Suatu Upaya Sinkronisasi
Dengan Kebijakan Pendidikan Nasional. ”El-Tajdid” Jurnal Pemikiran dan
Pendidikan Islam PPs UMS, Vol. I, Shafar 1428.
4.39. Perbincangan Pendidikan Islam di Indonesia. Qalamuna Jurnal Pendidikan,
Sosial dan Agama, PPs Insuri Ponorogo, Vol. 2 No. 1, Januari 2007.
4.40. Reorientasi

Kurikulum

Perguruan

Tinggi

Agama

Islam

(Kasus

Fakultas/Jurusan Tarbiyah). Jurnal Pascasarjana UNIPDU Jombang, Juni
2007.
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4.41. Pembudayaan Agama Dalam Komunitas Sekolah, Jurnal Diknas Jakarta,
Juni, 2007.
4.42. Pengembangan Interelasi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan
Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Islam “Tadzkirah“ Pascasarjana
UNIPDU Jombang, Agustus 2007.
4.43. Pengembangan Budaya Agama Dalam Komunitas Sekolah, Religiusitas
Jurnal Transformasi Kependidikan dan Keagamaan, Depdiknas Jakarta,
Vol. I No. 4, September, 2007.
4.44. Rekonstruksi Dan Reposisi Pendidikan Islam Dalam Merespon Tantangan
Dunia Pendidikan Di Indonesia. “El-Tajdid” Jurnal Pemikiran dan
Pendidikan Islam PPs UMS, Vol. 2, Shafar 1429.
4.45. Memadukan Sekolah dan Pesantren sebagai Upaya Membangun Akhlaqul
Karimah.

“Religiusitas“

Jurnal

Transformasi

Kependidikan

dan

Keagamaan, Depdiknas Jakarta, Juli, 2008.
4.46. Pengamat Masalah Pendidikan yang sering dimuat pada Koran Pendidikan
Malang Raya, 2007 s.d sekarang.
4.47. Penulis Artikel, Pengisi Rubrik Zikir Kontekstual dan Pengamat
Pendidikan pada Surat Kabar Jawa Pos:
1) Ribuan Siswa Putus Sekolah
2) Krisis Akhlak Salah siapa?
3) Puasa dan pengendalian diri
4) Ebtanas jangan semuanya pusat
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5) Puasa dan etos kerja
6) Rindukan ramadlan lagi
7) SKS perlu dirasionalisasi
8) Hakekat kurban
9) Membangn Negara Terpuruk
10) Mendesak, Reorientasi Peran Guru
11) Tak hanya jadi transformer
12) Pendidikan belum “Greng”
13) Kuliah Tugu Bubar, Yes
14) Sewa rahim dalam konteks pendidikan
15) Puasa menuju life skill
16) Kecakapan hadirkan Tuhan
17) Iqra‟ sebagai basic skill
18) ZIS wujud pengembangan social skill
19) Berkurban sejati
20) Idul Fitri Titik Tolak Mewujudkan Perdamaian
21) Zikir Kontekstual: Dikabulkan atau direspon
22) Zikir Kontekstual: Pacaran, Allah atau Setan yang menemani
23) Zikir Kontekstual: Rahmah, Maghfirah, dan Itqun Min an-Nar
24) Puasa Hidupkan iman inklusif (1)
25) Puasa Hidupkan iman inklusif (2)
26) Kategorisasi Shaim (1)
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27) Kategorisasi Shaim (2)
28) Korbannya Sekolah Pinggiran
29) Melatih Hidup dalam iman
30) Tadarus Lahirkan generasi tilawah
31) Puasa dan kepemimpinan
32) Shaim sebagai pemelihara al-Qur‟an
33) Niat puasa dan membangun bangsa
34) Mengapa pahala orang berpuasa berlipat ganda?
35) Shaim hadapi upacara wisuda124
D. PEMIKIRAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT
MUHAIMIN
Banyak sekali buah karya Muhaimin yang telah diterbitkan oleh para penerbit
baik berupa buku, artikel-artikel di majalah. Beliau aktif menulis buku, melakukan
berbagai penelitian, narasumber diberbagai seminar (lokal, nasional dan
Internasional) dan workshop, serta kegiatan-kegiatan pelatihan, dan menulis artikel
di beberapa majalah dan surat kabar.
Disamping itu, beliau juga seorang kritikus pendidikan di Indonesia
khususnya pendidikan Islam, baik yang berkenaan dengan undang-undang maupun
peraturan menteri dan sebagainya yang menurut beliau tidak menjiwai hakikat
pendidikan Islam. Muhaimin melihat terjadi ketimpangan dalam hal di kotomi atau

124

Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, ( Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2009) h.

346
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dualisme pendidikan maka beliau menawarkan pendidikan Islam Ideal yang
bersumber pada Al-Qur‟an dan Hadits.
Ketertarikan Muhaimin terhadap rekonstruksi pendidikan Islam dikarenakan
kualitas pendidikan Islam masih rendah, masih menggunakan metode lama, dan
manajemen persiapan masih kurang. Memperbaiki mutu pendidikan dan
sumberdaya manusia harus dilakukan dengan persiapan dan proses yang matang
agar mampu bersaing dengan pendidikan umum.
Guru Muhaimin dalam pendidikan Islam yang dianggap mampu memberikan
motivasi dan inspirasi dalam wacana pendidikannya, diantaranya :
Muhaimin tertarik kepada Prof. Harun Nasution, melalui pemikiran atau
karya-karya Harun melalui buku-bukunya, beliau dikenal sebagai tokoh yang
memuji aliran Muktazilah (rasionalis), yang berdasar pada peran akal dalam
kehidupan beragama. Dalam ceramahnya, Harun selalu menekankan agar kaum
Muslim Indonesia berpikir secara rasional, beliau seorang filsuf Indonesia.
Muhaimin mengagumi sosok seorang Dr. M. Quraish Shihab yang merupakan
ahli tafsir dari Indonesia yang banyak melahirkan karya-karya besar di bidang
ilmu tafsir. Dikenal seorang yang aktif mengajar bidang tafsir dan ulumul Qur‟an.
Beliau adalah seorang mufassir yang cerdas dan mempunyai integritas.
Muhaimin tidak hanya mengagumi Prof. Dr. Malik Fadjar, melainkan beliau
terinspirasi karya-karya atau buku-buku yang telah dicetak oleh beliau. Beliau
adalah seorang tokoh pemikir Islam, spesifikasi pemikirannya tentang pendidikan
Islam yang termaksuk dalam karyanya yang berjudul holistika pemikiran
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pendidikan. Beliau juga mengkritisi antara pendidikan Agama dengan pendidikan
umum yang bersaing ketat dalam prosesnya yang memisahkan pendidikan Agama
dengan pendidikan umum yang masih tergolong dualisme dikotomis.125
Muhaimin menyatakan bahwa ada dua hal penting yang terkandung dalam
pendidikan Islam, yaitu :
1.

Pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau
didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawentahkan ajaran dan nilainilai Islam.

2.

Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan
disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.
Dalam mendesain kurikulum pendidikan Islam harus di orientasikan pada :

kemampuan mengetahui cara beragama yang benar dan mempelajari Islam sebagai
sebuah pengetahuan sehingga diharapkan dapat terbentuk perilaku manusia
muslim yang memiliki komitmen, loyal serta dedikasi terhadap ajaran Islam dan
sekaligus sebagai ilmuan, peneliti, pengamat yang kritis untuk pengembangan
keilmuan Islam yang memiliki kemampuan inovasi serta siap menerima dan
menghadapi tantangan perubahan.

125

http://digilib.uin-suka.ac.id/6379/4/BAB%20II,%20III,%20IV.pdf, diakses, minggu 19
maret 2017, pukul 10.00 wib
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BAB IV
ANALISIS PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM
MENURUT MUHAIMIN
A. Analisis Terhadap Ruang Lingkup Pembaharuan Pendidikan Islam Islam
Menurut Muhaimin
Muhaimin adalah salah satu tokoh pembaharu pendidikan Islam yang
menekankan pentingnya akhlak yang mulia melalui lembaga pendidikan.
Muhaimin mempunyai perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap upaya
membangun, meningkatkan dan pengembangan pendidikan agama Islam sebagai
bagian dari sistem pendidikan yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat
Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Ada beberapa aspek ruang lingkup
pendidikan Islam menurut Muhaimin yang penulis teliti dalam skripsi ini,
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Definisi Pendidikan Islam
Muhaimin menjelaskan bahwa pendidikan

Islam meliputi tiga

pengertian, yaitu: pertama, pendidikan Islam adalah pendidikan menurut
Islam atau pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang dipahami dan
dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam
sumber dasarnya, yaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. Dalam pengertian ini, dapat
berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang berdasarkan sumber-sumber
dasar Islam.
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Kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan ke-Islaman atau pendidikan
agama Islam, yaitu upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran dan nilainilainya, agar menjadi way of life (pandangan hidup) dan sikap hidup
seseorang. Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat berwujud: 1)
segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk
membantu seorang atau sekelompok peserta anak didik dalam menanamkan
dan/atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya, 2) segenap
fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang
dampaknya ialah tertanamnya dan/ atau tumbuhkembangnya ajaran Islam dan
nilainilainya pada salah satu atau beberapa pihak.
Ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan dalam Islam, atau proses
dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang
dalam realitas sejarah ummat Islam. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam
dalam realitas sejarahnya mengandung dua kemungkinan, yaitu pendidikan
Islam tersebut benar-benar sesuai dengan idealitas Islam dan/atau mungkin
mengandung jarak kesenjangan dengan idealitas Islam.126
pendidikan

Islam

adalah

proses

pembentukan

individu

untuk

mengembangkan fitrah keagamaannya, yang secara konseptual dipahami,
dianalisis serta dikembangkan dari ajaran al Qur‟an dan al Sunnah melalui

126

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah
dan Pergurun Tinggi, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada : 2012) h. 7-8
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proses pembudayaan dan pewarisan dan pengembangan kedua sumber Islam
tersebut pada setiap generasi dalam sejarah ummat Islam.127
Kaburnya pendidikan Islam pada masa sekarang adalah karena kaum
muslimin sangat terpengaruh oleh pendidikan Barat, sehingga mereka
mengira bahwa pendidikan Islam telah kolot dan tidak sesuai dengan zaman
modern sekarang.

Pendidikan Islam adalah berdasarkan ketuhanan yang

Maha Esa dan bertujuan akhlak yang mulia dengan tidak melupakan
kemajuan dunia dan ilmu pengetahuan yang berguna untuk perseorangan dan
kemasyarakatan.
Dari hasil penelitian penulis terhadap karya-karya Muhaimin tentang
pendidikan Islam dapat di analisa bahwa pendidikan Islam adalah suatu
pendidikan yang dilakukan masyarakat Islam yang berkaitan dengan
pelajaran agama Islam dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
Muhaimin melihat PAI di sekolah dalam 2 sudut pandang: PAI sebagai
aktivitas dan PAI sebagai fenomena. PAI sebagai aktivitas artinya berupaya
secara sadar dirancang membantu seseorang atau kelompok dalam
mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, keterampilan hidup dan
sikap sosial berdasarkan ajaran Islam. Sementara PAI sebagai fenomena
merupakan peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih dan atau

127

M. Moh. Baidlawi, MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM (Telaah Atas Pembaharuan
Pendidikan di Pesantren) Tadrîs. Volume 1. Nomor 2. 2006, h. 156

103

penciptaan suasana yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan
hidup yang bernafaskan ajaran atau nilai-nilai Islam.
Muhaimin

juga mendapati bahwa PAI di sekolah kurang berhasil

dalam menggarap sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik serta
membangun moral dan etika bangsa. Bermacam-macam argumen yang
dikemukakan untuk memperkuat statemen tersebut, antara lain adanya
indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan
agama di sekolah, yang dapat diindentifikasi sebagai berikut:
a.

PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi
''makna" dan "nilai" atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilainilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik.

b.

PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama dengan programprogram pendidikan non-agama.

c.

PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi
pada masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya, dan/atau
bersifat statis dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang
menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian

2. Tujuan Pendidikan Islam
Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan ketika sebuah proses kegiatan
itu selesai, sementara itu pendidikan, khususnya pendidikan Islam merupakan
sebuah kegiatan yang

berproses melalui tahapan-tahapan dan tingkatan,

maka tujuan pendidikan itu harus sesuai dengan tahapan, klasifikasi tingkatan
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yang dinamis, karena tujuan pendidikan Islam bukan merupakan sesuatu
benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi tujuan pendidikan Islam harus
berkembang dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik dan
perkembangan zaman. 128
Setiap tindakan dan aktivitas harus berorientasi pada tujuan atau rencana
yang telah ditetapkan. Ini menunjukan bahwa pendidikan seharusnya
berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai bukan semata-mata berorientasi
pada sederetan materi. Karena itulah, tujuan pendidikan Islam menjadi
kompenen pendidikan yang harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum
merumuskan kompenen-kompenen pendidikan yang lain.
Tujuan dapat berfungsi sebagai standar untuk mengakhiri usaha, serta
mengarahkan usaha yang dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai
tujuan-tujuan lain. Disamping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha
agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang dicita-citakan dan yang terpenting
lagi dapat memberi penilaian pada usaha-usahanya.129
Menurut Muhaimin perumusan tujuan pendidikan Islam harus
berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya,
diantaranya :
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a.

Tujuan dan Tugas Hidup manusia

b.

Memperhatikan sifat-sifat dasar manusia yaitu konsep tentang manusia
bahwa ia diciptakan sebagai khalifah Allah di bumi.

c.

Tuntutan masyarakat

d.

Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam130
Sedangkan menurut „Athiyah sasaran pokok yang menjadi tujuan

pendidikan Islam itu dapat disarikan dalam lima asas pokok yaitu : 1).
Pendidikan akhlak, 2). Mengutamakan keseimbangan antara kepentingan
dunia dan akhirat , 3). Mengutamakan asas-asas dan manfaat, 4).
Mengutamakan

ketulusan/keikhlasan,

5).

Mengutamakan

pendidikan

keterampilan untuk membekali peserta didik mencari rizki. Namun diantara
semua tujuan yang utama itu beliau mengatakan bahwa pendidikan akhlak
merupakan faktor paling utama untuk pembentukan kepribadian muslim,
karena betapa banyak manusia yang pintar dibidang ilmu akan tetapi rusak
akhlaknya telah membawa bencana bagi kehidupan manusia.131
Diantara semua tujuan pendidikan Islam, tujuan yang utama adalah
pendidikan akhlak karna akhlak merupakan faktor yang utama untuk
pembentukan kepribadian muslim, karena betapa banyak manusia yang pintar di
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bidang ilmu pengetahuan akan tetapi rusak akhlaknya dan bisa membawa
bencana bagi kehidupan manusia.
3. Kurikulum Pendidikan Islam
Dalam bahasa Arab, istilah “kurikulum” diartikan dengan Manhaj, yakni
jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang
kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti dalan terang
yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai.132
Pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli rupanya sangat
bervariasi, disatu pihak ada yang menekankan pada isi pelajaran atau mata
kuliah, dan dilain pihak lebih menekankan proses atau pengalaman belajar.
Pengertian yang lama tentang kurikulum lebih menekankan pada isi mata
pelajaran atau mata kuliah, dalam artian sejumlah mata pelajaran atau kuliah
disekolah maupun perguruan tinggi, yang ditempuh untuk mencapai suatu
ijazah juga keseluruhan pelajaran yang disajikan suatu lembaga pendidikan.
Dalam realita sejarahnya pengembangan kurikulum tersebut, ternyata
mengalami perubahan-perubahan paradigma. Hal ini dapat dicermati dari
fenomena berikut : (1) perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat
tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam ; (2) perubahan dari cara
berfikir tekstual, normatife, dan absolutis kepada cara berfikir historis,
empiris dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan
132
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nilai-nilai agama Islam; (3) perubahan dari tekanan produk atau hasil
pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau
metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut; (4) perubahan dari
pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan para pakar
dalam memilih dan menyusun kurikulum PAI kearah keterlibatan yang luas
dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi
tujuan PAI dan cara-cara mencapainya.133
Asy-syaibani menetapkan empat dasar pokok dalam kurikulum
pendidikan Islam, yaitu :
a.

Dasar Religius (agama), dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai
ilahi yang tertuang dalam Al-Qur‟an maupun As-sunnah, karena kedua
kitab tersebut merupakan nilai kebenaran yang universal, abadi, dan
bersifat futuristik.

b.

Dasar Falsafah, dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan
Islam, dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum mengandung
suatu kebenaran, terutama kebenaran dibidang nilai-nilai sebagai
pandangan hidup yang diyakini dari suatu kebenaran.

c.

Dasar Psikologis, dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis anak didik,
yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah, kematangan, bakatbakat jasmaniah, intelektual, bahasa, emosi, sosial, kebutuhan dan
keinginan individu.
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d.

Dasar Sosiologis, memberiknan implikasi bahwa kurikulum pendidikan
memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan
kebudayaan, proses sosialisai individu, rekonstruksi masyarakat.

e.

Dasar Organisatoris, dasar ini mengenai bentuk penyajian bahan
pelajaran, yakni organisasi kurikulum.134
Program pendidikan selayaknya tidak hanya dikembangkan dengan

berbasis kompetensi, tetapi juga perlu dikembangkan dengan berbasis life skill,
Kurikulum berbasis nkompetensi dikembangkan bertolak dari analisis
kebutuhan pekerjaan atau kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
Sedangkan kurikulum berbasis life skill dikembangkan bertolak dari kebutuhan,
kemampuan, minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri.
Kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu, sebagimana ide
dasar kurikulum berbasis kompetensi, merupakan bagian dari life skill, bukan
satu-satunya. Melalui pengembangan kurikulum berbasis life skill ini
diharapkan para peserta didik atau para lulusan (out put) memiliki dan mampu
mengembangkan

kecakapan-kecakapan

untuk

mau

hidup

dan

berani

menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan,
kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga
akhirnya mampu mengatasinya.
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4. Pendidik Dalam Pendidikan Islam
Guru mempunyai tugas yang penting yakni mengembangkan ilmu
pengetahuan dan perbaikan masyarakat. Untuk lebih memantapkan
penguasaan dan pengamalan terhadap pelajaran yang diberikan. Sekolah
adalah sumber tiap-tiap perbaikan dan guru yang ikhlas dapat mengangkat
derajat umat, sehingga setaraf dengan bangsa-bangsa yang telah maju.
Gurulah yang menanamkan adat istiadat yang baik dalam jiwa murid-murid.
Gurulah yang memasukan pendidikan akhlak dan keagamaan dalam hati
sanubari anak-anak. Bahkan

gurulah

yang memberikan pendidikan

kemasyarakatan dan cinta tanah air kepada murid-murid. Oleh sebab itu, guru
bukan hanya menjadi pengajar saja, bahkan menjadi juru perbaikan, menajdi
contoh dan ditiru teladan dan memberi petunjuk kejalan yang benar.135
Rencana pengajaran yang baik, peraturan sekolah yang bagus, gedung
besar yang indah dan alat perkakas yang cukup, semuanya itu tidak lebih
penting dari guru, bahkan guru lebih penting dari semuanya itu dalam
pendidikan dan pengajaran. Memang baik dibangunkan gedung-gedung
sekolah dan dipenuhi oleh murid-murid yang beratus-ratus orang banyaknya.
Tetapi lebih baik dari itu mempersiapkan guru-guru yang ahli dan cakap
untuk memajukan pendidikan dan pengajaran. Tidak mungkin bertambah
tinggi mutu pengajaran, kecuali kalau ada guru yang ahli dan cakap, tulus dan
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ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, serta berpengalaman dalam jabatannya.
Menurut Mahmud Yunus, kalau kita hendak memperbaiki pendidikan dan
pengajaran di Indonesia, maka tak ada jalan, melainkan dengan memperbaiki
guru-guru. Dan tak ada jalan untuk memperbaiki guru-guru itu disekolahsekolah.136
Oleh karena tugas sekolah berat dan tanggung jawabnya besar dalam
mendidik dan mengajar, maka haruslah disediakan guru-guru yang ahli dan
cakap yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berat itu,
yaitu guru yang mahir, dan akhlak yang mulia. Guru yang tidak mengetahui
pendidikan dan tidak mempelajari pendapat-pendapat baru, berarti ia tidak
memperoleh contoh yang baik yang akan di ikutinya, bahkan ia tidak
sanggup memperbaiki kesalahan dirinya, karena ia tidak merasa dan tidak
sadar akan kesalahan itu.
Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang biasa dipakai sebagai
sebutan bagi para guru, yaitu ustâdz, mu‟allim, mursyîd, murabbî, mudarris,
dan mu-addib. Istilah-istilah ini, dalam penggunaannya, memiliki makna
tertentu. Muhaimin berupaya mengelaborasi istilah-istilah atau predikat
tersebut sebagaimana dalam tabel berikut137 :
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No

Predikat

Karakteristik
Orang

1

Ustadz

yang

berkomitmen

terhadap

profesionalisme, yang melekat pada dirinya sikap
dedikatif, komitmen terhadap mutu, proses, dan
hasil kerja, serta sikap continous improvement
Orang yang menguasai ilmu dan mampu
mengembangkannya

2

Mu‟allim

fungsinya

dalam

serta

menjelaskan

kehidupan,

menjelaskan

dimensi teoritis dan praktisnya, atau sekaligus
melakukan

transfer

ilmu/pengetahuan,

internalisasi, serta amaliah.
Orang yang mendidik dan menyiapkan peserta
3

Murabbî

didik agar mampu berkreasi, serta mampu
mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk
tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya,
masyarakat dan alam sekitarnya.
Orang yang mampu menjadi model atau sentral

4

Mursyîd

identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan,
teladan dan konsultan bagi peserta didiknya.
Orang yang memiliki kepekaan intelektual dan
informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan

5

Mudarris

keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha
mencerdaskan peserta didiknya, memberantas
kebodohan mereka, serta melatih keterampilan
sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

6

Mu-addib
.

Orang yang mampu menyiapkan peserta didik
untuk bertanggungjawab dalam membangun
peradaban yang berkualitas di masa depan
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Selian itu, Prof. Dr. H. Muhaimin, MA menulis dalam bukunya, seorang
guru PAI ketika datang ke madrasah, sedikitnya harus memiliki 3 bekal penting,
yaitu: Pertama, selalu siap dengan materi yang diajarkan. Kata Prof Muhaimin,
“guru yang baik tak kalah rajin belajarnya ketimbang peserta didik”.
Kedua, Keterampilan mengimplementasikan metode pembelajaran yang
efektif dan menyenangkan. Bertolak dari prinsip ini, dikenal adanya joyful learning,
pembelajaran menyenangkan, tetapi bukan berarti santai banget. Sejalan dengan
konsep joyful learning, maka ruang kelas harus didesain senyaman mungkin.
“Ruang kelas yang semerawut dan cat temboknya kusam akan mempengaruhi
pikiran dan hati peserta didik.”
Ketiga, kesiapan mental berupa cinta kepada anak-anak. Seorang guru yang
baik ketika masuk ruang kelas mesti dengan hati. Dengan energi dan getaran cinta
kepada anak-anak. Karena itulah Prof. Dr. H. Muhaimin, MA berkata: “Mengajar
tanpa hati akan terasa hambar, anak anak pun tidak akan mendengarkan sepenuh
hati” Menurut peneliti, Muhaimin memberikan dorongan kepada guru-guru agar
dapat memahami gejolak jiwa, potensi, kemampuan dan bakat yang dimiliki setiap
peserta didik, guru juga harus mempunyai pengetahaun yang luas dan menjadi guru
yang profesional dan menjadi guru yang profesional kita harus merujuk pada
tuntutan Nabi Muhammad SAW, karna beliau adalah sebaik-baik pendidik.
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Hal demikian sangat diperlukan dalam proses pendidikan Islam karna
pendidikan Islam bukan sekedar aktifitas transfer ilmu pengetahuan dan informasi
kepada peserta didik, akan tetapi lebih dari itu pendidikan juga dimaksudkan
sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik. Karena itu sebagai mana telah
disinggung sebelumnya bahwa guru merupakan figur sentral dalam pendidikan
Islam, oleh sebab itu untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan seorang guru harus
memiliki fisik, mental, akal, serta kepribadian yang sehat, karena dihadapan peserta
didiknya guru adalah figur teladan yang seharusnya setiap gerak gerik dan tingkah
lakunya dapat dicontoh dan diteladani oleh peserta didiknya. Akan tetapi, sampai
hari ini proses pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan Islam maupun yang
bukan, lebih sebagai transfer of knowladge, kurang memperdulikan masalahmasalah yang terkait dengan moral atau kepribadian peserta didik, yang
sesungguhnya itu menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dengan ilmu
pengetahuan sendiri. Hal itu bisa dilihat dengan banyaknya contoh dilapangan
betapa merajalelanya manusia yang pintar secara keilmuan akan tetapi bodoh secara
moral, mereka menjadi penjahat-penjahat kelas tinggi, menjadi pencuri-pencuri
berdasi, serta oknum-oknum yang gemar korupsi mulai dari atasan hingga bawahan.
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5. Langkah-langkah Desain Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam
a. Analisis tujuan dan karakteristik bidang studi, langkah pertama dalam desain
pengembangan

pembelajaran

adalah

melakukan

analisis

tujuan

dan

karakteristik bidang studi. Hasil analisis ini akan menjadi masukan untuk
menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran.138
-

Tujuan pembelajaran, pada hakikatnya mengacu pada hasil pembelajaran
yang diharapkan.

-

Karakteristik bidang studi, analisis karakteristik bidang studi mencakup
tipe isi bidang studi, dan stuktur isi bidang studi.

-

Struktur isi bidang studi berarti hubungan antara isi bidang studi.

-

Langkah-langkah analisis tujuan dan isi bidang studi, dimaksudkan untuk
mengetahui tujuan yang ingin dicapai, tipe isi bidang studi yang perlu
dipelajari untuk mencapai tujuan, dan bagaimana struktur isi bidang studi
diajarkan.

b. Analisis sumber belajar, bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber belajar
yang tersedia dan dapat dipakai untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada
peserta didik.
c. Analisis karakteristik peserta didik, dilakukan untuk mengetahui kualitas
perseorangan yang dapat dijadikan petunjuk dalam mempreskripsikan strategi
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pengelolaan pembelajaran. Hasil kegiatan ini berupa daftar yang memuat
pengelompokan karakteristik peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran.
d. Menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran
e. Menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran
f. Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran
g. Menetapkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran.
B. Analisis

Urgensi

Terhadap

Pembaharuan

Pendidikan

Islam

di

Sekolah/Madrasah Menurut Muhaimin
Pada era teknologi canggih seperti sekarang ini tidak bisa disangkal lagi
bahwa peran media turut menentukan dalam menunjang keberhasilan usaha
pendidikan. Derasnya arus globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan
teknologi informasi dan telekomunikasi yang telah dengan leluasa memberikan
kebebasan kepada peserta didik pada semua level dan tingkat usia untuk
menikmati akses informasi apa saja baik lewat media cetak maupun elektronik
seperti audio visual yang seolah membuatnya tidak ada lagi sekat/batas antar
sudut-sudut dunia itu, tanpa didasari oleh para orang tua sesungguhnya telah
merusak moral sebagian “besar” generasi muslim yang didambakan menjadi
hamba-hamba Allah yang saleh untuk menjadi khalifah di bumi.
Pengembangan Pendidikan agama di sekolah, madrasah, pesantren ataupun
di masyarakat berpotensi untuk mengarah pada sikap toleran atau intoleran,
berpotensi untuk mewujudkan integrasi (persatuan dan kesatuan) dan disintegrasi
(perpecahan) dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini banyak ditentukan
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setidak-tidaknya oleh: (1) pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya; (2)
sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama tersebut;
(3) lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya; (4) peranan dan pengaruh
pemuka agama, termasuk guru agama, dalam mengarahkan pengikutnya.
Menurut Muhaimin, kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam
dilatar belakangi oleh empat hal. Pertama, realisasi dari pembaharuan pendidikan
Islam. Kedua, penyempurnaan sistem pendidikan pesantren agar memperoleh
kesempatan yang sama dengan pendidikan sekolah umum. Ketiga, keinginan
sebagian kalangan santri terhadap model pendidikan Barat. Keempat, upaya
menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem
pendidikan Barat.
Pentingnya madrasah sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah bagi
masa depan ummat Islam di Indonesia, kiranya tidak perlu diperdebatkan
lagi. Madrasah, yang sampai saat ini jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia, masih
tetap menjadi tumpuan harapan sebagian besar ummat Islam yang menginginkan
anak-anak mereka „berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat‟. Artinya,
menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat sekaligus, sesuatu yang, menurut mereka,
tidak atau belum dapat diberikan oleh sekolah.
Namun, realitas pendidikan di madrasah saat ini bisa dibilang telah
mengalami masa intellectual deadlock. Diantara indikasinya adalah; pertama,
minimnya upaya pembaharuan, dan kalau ada kalah cepat dengan perubahan
sosial, politik dan kemajuan iptek. Kedua, praktek pendidikan Islam sejauh ini
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masih memelihara warisan yang lama dan tidak banyak melakukan pemikiran
kreatif, inovatif dan kritis terhadap isu-isu aktual. Ketiga, model pembelajaran
pendidikan Islam terlalu menekankan pada pendekatan intelektualisme-verbalistik
dan menegaskan pentingnya interaksi edukatif dan komunikasi humanistik antara
guru-murid. Keempat, orientasi pendidikan Islam menitik beratkan pada
pembentukan abd atau hamba Allah dan tidak seimbang dengan pencapaian
karakter manusia muslim sebagai khalifah fi al-ardl.
Madrasah merupakan bagian dari tradisi pendidikan yang hidup di Indonesia.
Ternyata madrasah menyimpan kelemahan di dalam kreativitasnya selama ini,
mulai dari orientasi madrasah yang begitu sempit pada proses pencagaran untuk
mempertahankan paham-paham keagamaan tertentu, ditambah lagi kurikulum
madrasah yang pelaksanaannya serba setengah-setengah dan kebijakan di bidang
kurikulum kurang dibarengi dengan kebijakan di bidang perangkat-perangkat
pendukungnya, sehingga terdapat kesenjangan antara idealitas kurikulum dengan
kemampuan perangkat operasionalnya.
Selanjutnya metode pengajaran di madrasah cenderung lebih banyak digarap
dari sisi didaktik metodiknya sehingga tenggelam dalam persoalan teknis-mekanis,
sementara persoalan yang lebih mendasar yang berhubungan dengan aspek
“pedagogisnya” kurang banyak disentuh. Dan konsep manajemen madrasah
dijalankan secara tradisional kurang mengarah kearah profesional, penerapan
prinsip-prinsip manajemen modern tampaknya masih merupakan barang mewah,
kecuali beberapa madrasah yang mendapatkan gelar “Madrasah Unggulan”. Oleh
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karena itu, komponen dasar pendidikan, yakni guru, filsafat dan metodologi
pendidikan, dan perangkat keras, harus serempak diperbaharui dan dikembangkan.
Sistem pendidikan guru –didaktis metodis- pun harus dibenahi.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam tidak dapat
dilaksanakan secara "asal" tanpa adanya perencanaan yang mengacu pada hakikat
pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental. Sebenarnya, pendidikan di madrasah
sendiri sudah mengalami perubahan besar-besaran. Tetapi, karena perubahan
masyarakat lebih cepat, maka dunia pendidikan bagaikan jalan ditempat.
Perbaikan kurikulum, peningkatan mutu guru dan pembinaannya, sebenarnya bisa
dibilang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Akan tetapi,
usaha yang baik itu kurang dibarengi dengan kesungguhan untuk memperbaiki
perangkat pendukungnya seperti guru, sarana prasarana, serta kebijakan
administratif. Komponen-komponen yang diperlukan tidak dapat berjalan
bersamaan, sehingga terjadi kepincangan dan kegagalan dalam perbaikan.
C. Perbedaan dan Persamaan Pemikiran Muhaimin dengan Tokoh Lain
Di Indonesia banyak sekali tokoh dan para pemikir pembaharuan di bidang
pendidikan agama Islam khususnya yang berusaha untuk memperbarui sistem
pendidikan, di sini penulis akan memaparkan ide/pemikiran Muhaimin dan
Mahmud yunus. Ada beberapa persamaan dan perbedaan pemikiran diantara kedua
tokoh tersebut. Persamaan nya adalah bahwasanya Muhaimin dan Mahmud yunus
sama-sama berusaha memperbarui sistem pendidikan Islam untuk lebih baik lagi
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melalui ide atau karya-karyanya tersebut dengan tujuan agar pendidikan Islam
dapat mengatasi tantangan-tantagan yang terjadi pada era globalisasi ini dan
tantangan-tangan di dalam dunia pendidikan. Sedangkan perbedaan cara berfikir
Muhaimin dan Mahmud adalah sebagai berikut :
No

Muhaimin

Mahmud Yunus

1. Visi yang direncanakan, visi
(vision) adalah the statement of
ideas or hopes, yakni pernyataan
tentang cita-cita atau harapanharapan yang ingin dicapai oleh
suatu lembaga pendidikan dalam
jangkan panjang.
2. Kebutuhan stakeholders (siswa,
masyarakat, pengguna lulusan),
dan kebutuhan untuk studi lanjut.
1
3. Hasil
evaluasi
kurikulum
sebelumnya
dan
tuntutan
perkembangan ipteks & zaman.
4. Pandangan-pandangan para pakar
dengan berbagai latar belakangnya.
5. Kecenderungan era globalisasi,
yang menuntut seseorang untuk
memiliki etos belajar sepanjang
hayat, melek sosial, ekonomi,
politik, budaya dan teknologi.
Muhaimin
menekankan
pada
profesionalisme
seorang
guru/pendidik, jadi tugas seorang
2 pendidik bukan hanya sekedar
menjadi fasilitator tetapi juga
menjadi motivator dan seorang
pendidik harus pandai dalam
memainkan perannya.
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Mahmud Yunus adalah orang yang
pertama kali memelopori adanya
kurikulum yang bersifat integrated,
yaitu kurikulum yang memadukan
ilmu agama dan ilmu umum di
lembaga pendidikan Islam, khususnya
dalam mengembangkan pengajaran
bahasa Arab. pada mulanya pengajaran
bahasa Arab lebih banyak menekankan
aspek gramatika tanpa diimbangi
kemampuan menggunakannya dalam
bentuk dengan membuat metode
pengajaran baru yang ia kenalkan
dengan
nama
al-Thariqah
alMubasyarah (direct methode) yang
mengajarkan berbagai komponen ilmu
bahasa Arab secara integrated dan
diletakkan pada penerapannya dalam
percakapan sehari-hari.
Menurut Mahmud Yunus, sebaliknya
pendidik hidup dan bertempat tinggal
berada di tengah-tengah peserta didik.
Dengan cara demikian komunikasi
antara guru dan murid dapat
diaplikasikan dengan penuh kasih
saying.

3

Bila Mahmud yunus mempelopori
adanya lembaga yang demikin,
disinilah kelemahan dari Muhaimin
bahwasanya
Muhaimin
tidak
mempunyai
lembaga
untuk
mempraktekkan
ide-ide atau
gagasan nya secara langsung. Tetapi
perlu di ingat bahwa Muhaimin
adalah salah satu yang berperan
penting di dalam pengembangan
IAIN menjadi UIN Malang bersama
Imam Suprayugo dan Malik Fadjar.
menurut
Muhaimin,
visi
pengembangan IAIN/STAIn ke UIN
terdapat 3 dimensi, yaitu (1) dimensi
normatif-teologis
(2)
dimensi
filosofis (3) dimensi historikempirik.
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Dalam bidang kelembagaan, terlihat
bahwa Mahmud Yunus termasuk
orang yang mempelopori perlunya
mengubah sistem pengajaran dari yang
bercorak individual sebagaimana
diterapkan di pesantren-pesantren
menggunakan metode sorogan atau
weton. Menurut Mahmud Yunus pada
tahun 1931 lembaga pendidikan Islam
indonesia memasuki warna baru yang
disebut modernisasi pendidikan Islam
di Indonesia.139[15] Di mana pada
tahun
itu
Mahmud
Yunus
memperkenalkan
Kulliyah
alMuallimin al-Islamiyah (KMI) di
mana
pelaksanaan
pengajaran
dilaksanakan di kelas-kelas dengan
jadwal dan kurikulum yang sudah
ditetapkan, jenjang kelaspun diatur

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang terhadap
pembaharuan pendidikan Islam melalui karya-karyanya maupun tulisan tokohtokoh atau penulis lain yang secara langsung mengangkat pembaharuan
pendidikan Muhaimin, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa
Muhaimin adalah tokoh pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, hal ini bisa
dilihat dari kiprah beliau dan pemikiran Muhaimin yang tersebar dari karyakaryanya khususnya tentang pendidikan Islam.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada
Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1.

Pada aspek tujuan pendidikan Islam terlihat pada gagasannya yang
menghendaki agar lulusan pendidikan Islam tidak kalah dengan lulusan
pendidikan yang belajar di sekolah-sekolah yang sudah maju, bahkan lulusan
pendidikan Islam mutunya lebih baik dari lulusan sekolah-sekolah yang
sudah maju. Yaitu, lulusan pendidikan Islam yang selain memiliki
keterampilan dan pengalaman dalam bidang ilmu-ilmu umum, juga memiliki
wawasan dan kepribadian Islami yang kuat. Dalam hal ini beliau memiliki
tujuan ganda agar setelah dewasa anak mampu mempersiapkan hidup di
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dunia dan amal ibadah untuk akhirat sehingga mereka menikmati kehidupan
di dunia dan akhirat.
2.

Pembaharuan pendidikan agama Islam melalui pengembangan Kurikulum
dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pendidikan agama Islam sebagai
fenomena dan pendidikan Islam sebagai aktifitas. Pengembangan kurikulum
terkait dengan pendidikan agama Islam sebagai fenomena adalah melalui
pengembangan isi/materi pembelajaran dan pengembangan pada rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pengembangan kurikulum terkait dengan
pendidikan agama Islam sebagai aktivitas melalui Hidden curiculum, yaitu
menjadikan pendidikan agama Islam sebagai budaya sekolah.

3.

Peningkatan guru pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan
mengembangkan

kompetensi

kepribadian-religius,

sosial-religius,

pedagogik-religius, dan profesional-religius pada dirinya. Kata religius ini
harus melekat pada setiap kompetensi agar guru PAI memiliki komitmen
yang kuat dalam mendidik dan menjalankan tugasnya sebagai seorang guru
serta dilandasi nilai-nilai dan ajaran Islam. Pengembangan kualitas guru PAI
dapat dilakukan dengan memaksimalkan berbagai wadah yang telah ada dan
menguliahkan para guru PAI tersebut ke jenjang yang lebih tinggi.
4.

Model

pendekatan

dalam

pembelajaran

PAI

dikembangkan

untuk

menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Pengembangan
model

pendekatan

karakteristik

materi

dalam

pembelajaran

pelajaran
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yang

harus

mempertimbangkan

akan

disampaikan

dan

mempertimbangkan perkembangan usia peserta didik. Adapun dalam
pengembangannya jangan hanya bertumpu pada model pendekatan
pembelajaran yang telah ada.
B. Saran
Perlu kiranya penulis menyampaikan saran yang berkenaan dengan sosok
Muhaimin sebagai seorang tokoh pendidikan Islam Indonesia, meski Muhaimin
sudah tiada, akan tetapi konsep pendidikannya yang tersebar dalam karyakaryanya masih hidup dan banyak memberikan inspirasi bagi mereka-mereka
yang konsen di dunia pendidikan Islam, saran penulis sebaiknya masyarakat
Islam Indonesia pada umumnya atau bagi peminat dan pengelola pendidikan
Islam khusunya, agar senantiasa mengkaji ide-ide dan pola penyelenggaraan
pendidikan yang dilakukan Muhaimin secara kritis untuk diterapkan dalam
konteks pendidikan saat ini, tentunya dengan selalu berpegang pada prinsip
relevansi.
Selain dari pada hal-hal diatas, penulis menyarankan kepada para praktisi
pendidikan pada umumnya, dan pendidikan Islam pada khususnya diharapkan
untuk banyak mengambil I‟tibar dari tokoh pembaharuan pendidikan
Islamseperti Muhaimin. Dalam upaya mengadakan inovasi dan pembaharuan
pendidikan Islam, Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas
pendidikan Islam di Indonesia baik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga
pendidikan umum.
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