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ABSTRAK 

PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT AZYUMARDI AZRA 

 

Oleh 

MASIHUBNU MARYAM 

 

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pendidikan di era modern idealnya 

bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan dalam persaingan global. 

Mampu mengantarkan peserta didik menuju kearah kemajuan agar dapat ikut serta 

dalam perkembangan dunia yang semakin modern. Modernisasi atau pembaharuan 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman diperlukan agar bisa tetap eksis di kancah 

arus globalisasi. Pembaruan adalah proses atau cara membarui yang menghasilkan 

perubahan dalam penyesuaian situasi dan kondisi. Pendidikan Islam adalah proses 

mempersiapkan generasi muda (pembentukan individu) untuk menjalankan 

kehidupan (sebagai khalifah) dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan 

efisien berdasarkan sumber-sumber Islam berupa al-Qur’an, sunnah, dan ijtihad. 

Pembaruan pendidikan Islam merupakan tuntutan kebutuhan dunia pendidikan Islam 

saat ini. 

Penelitian ini termasuk kedalam library research (penelitian kepustakaan), 

yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi 

dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Adapun 

sifat dari penelitian ini termasuk “deskriptif kualitatif ”yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian diusahakan pula adanya 

analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut. Adapun dalam 

menganalisa data penulis menggunakan dua metode yaitu metode deskriptif analisis 

dan metode analisis isi (content analisys). Sumber data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari karya Azyumardi Azra dalam bukunya yaitu Esei-esei Intelektual 

Muslim dan Pendidikan Islam, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju 

Milenium Baru, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Milenium III, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan, dan data sekunder 

yaitu sumber data berupa karya dan buah pemikiran pemikir lainnya dalam batas 

relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui gagasan pembaruan pendidikan Islam menurut Azyumardi 

Azra.  

Hasil penelitian terhadap pemikiran Azyumardi Azra dalam pembaruan 

pendidikan Islam adalah: gagasan Azyumardi Azra: tujuan pendidikan Islam, 

kurikulum pendidikan Islam, sedangkan komponen-komponen pembaruan yaitu: 

pembaruan lembaga pendidikan Islam, kepemimpinan, metodologi, kurikulum, dan 

orientasi. 
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MOTTO 

 

       

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS. Ar-

Rad[13]: 11).
1
 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 

2006), h. 337. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan suatu gambaran yang pokok dalam karangan ilmiah, untuk 

memperjelas dan mempersatukan persepsi topik bahasan. Maka diperlukan penegasan 

judul dengan makna yang terkandung di dalamnya. Secara lengkap judul dalam 

skripsi ini adalah: “Pembaruan Pendidikan Islam Menurut Azyumardi Azra”. 

Penegasan terhadap judul diatas adalah sebagai berikut: 

1. Pembaruan 

Pembaruan adalah 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.
1
  

Pembaruan yang dimaksud diatas adalah pembaruan yang dilakukan oleh 

Azyumardi Azra. 

2. Pendidikan Islam 

Menurut Azyumardi Azra pendidikan Islam adalah suatu proses 

pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang di wahyukan Allah 

SWT. kepada Nabi Muhammad Saw. melalui proses pendidikan seperti individual 

dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi supaya ia mampu menunaikan 

                                                           
1
 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, cet I, 

Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, h.xv 
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fungsinya sebagai khalifah dimuka bumi, dan berhasil mewujudkan kebahagiaan di 

dunia dan akhirat.
2
 

Pendidikan yang dimaksud disini adalah suatu proses penanaman nilai-nilai 

yang disengaja untuk menolong peserta didik, agar dapat berkembang (dewasa) 

jasmani, rohani, akal, dan budi pekertinya, sehingga dapat mencapai tujuan sebagai 

manusia berkualitas, serta hidup bahagia baik secara individu maupun kelompok. 

3. Azyumardi Azra 

Azyumardi Azra adalah seorang cendikiawan muslim yang dilahirkan di 

Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada 4 Maret 1955. Ayahnya 

bernama Azikar seorang tukang kayu, pedagang cengkeh dan koprah. Ibunya 

bernama Ramlah, yang berprofesi sebagai guru agama Islam disebuah Sekolah 

Dasar (SD) dekat rumahnya. Terlahir sebagai anak ketiga dari keluarga yang sangat 

agamis. Sejak kecil, Azra dididik dari kedua orang tuanya untuk mencintai ilmu 

pengetahuan. 

Sejak kecil Azra telah dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai, bahkan ia 

sudah dapat membaca sebelum memasuki Sekolah Dasar. Sewaktu SMP beliau 

dijuluki “pak Karniyus” karena beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, yakni 

dibidang ilmu hitung atau matematika. Pak Karniyus adalah nama guru matematika 

disekolahnya, kalau pak Karniyus tidak hadir maka beliaulah yang menggantikan 

mengajar didepan kelas. 

                                                           
2
 Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Cet. I), Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1998, h. 5-6. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Dalam menulis skripsi ini, penulis memiliki alasan dasar dalam membuat 

judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 

Alasan Obyektif: 

1. Pentingnya pendidikan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang paling 

banyak muslimnnya. 

2. Pentingnya pendidikan Islam bagi kehidupan keberagaman dalam rangka 

mengubah paradigma apatis menuju paradigma kemandirian, kesederhanaan, 

keikhlasan, kebersamaan, dan kebebasan sesuai dengan nilai-nilai agama 

Islam. 

3. Pentingnya memperkenalkan para tokoh pemikir pendidikan Islam yang ada 

di Indonesia, agar menjadi pribadi yang kreatif, inovatif dan kompetitif 

dalam menghadapi arus globalisasi. 

4. Dedikasi Azyumardi Azra dalam upaya reformasi pendidikan di Indonesia 

telah diakui baik secara nasional, maupun internasional, ini dibuktikan 

dengan penghargaan yang ia dapatkan pada “50
th

 Aniversary Award” dari 

the Asia Foundation ( TAF ) pada 7 April 2005, di Jakarta. 

5. Gagasan pembaruan Azyumardi Azra tidak hanya menjadi wacana, 

melainkan langsung dipraktikkan. Praktik tersebut telah terlihat dalam 

perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta manjadi UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 
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Alasan Subyektif: 

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

menyimpang dari spesialisasi keilmuan dari peneliti pada fakultas Tarbiyah 

Program studi Pendidikan Agama Islam. 

2. Tersedianya literatur-literatur sebagai referensi untuk dijadikan rujukan 

penelitian. 

3. Adanya manfaat bagi peneliti dan pihak lain. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah secara alamiah, manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam 

kandungan sampai meninggal, mengalami proses tahap demi tahap. Demikian pula 

pendidikan juga berlangsung secara bertahap.
3
 Tempat yang mungkin untuk 

mengembangkan potensi dan dinamisasi diri adalah melalui pendidikan. Pendidikan 

merupakan institusi tempat menempa diri manusia. Karena pendidikan pada dasarnya 

adalah sarana untuk membimbing manusia sebagai manusia paripurna.  

Pendidikan sangat urgen dalam pengembangan sumber daya manusia menuju 

terbentuknya manusia sempurna (al-insan al- kamil). Manusia memang telah 

dikaruniai kemampuan dasar, tetapi kemampuan tersebut tidak akan banyak artinya 

apabila tidak dikembangkan dan diarahkan melalui proses kependidikan.  

                                                           
3
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 12. 
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Secara historis, dapat dilihat bahwa urgensi manusia untuk memperoleh 

pendidikan justru diisyaratkan pada lima ayat pertama dari surah al-„Alaq.
4
 Melalui 

pendidikan, manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi 

(Q.S Al-Baqarah [2]: 30).  

               

           

 

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 

aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui." 

 

Demikian juga Allah swt. memperhatikan eksistensi manusia di muka bumi, 

setelah memperoleh cukup pengetahuan maka Allah swt. menempatkan manusia 

sebagai eksistensi kreatif untuk memakmurkan kehidupan, sebagaimana termaktub 

dalam Q.S. Hud [11]: 61.
5
 

             

               

 

                                                           
4
 (QS. Al-Alaq [96]: 1-5), Allah berfirman: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya”. 
5
 Colle Said, “Paradigma Pendidikan Dalam Perspektif Surah Al-„Alaq Ayat 1-5”, Jurnal 

Studia Islamika, Vol. 13, No. 1, (Juni 2016: 91-117), h. 93-94. 
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Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: 

"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 

Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)." 

 

Pada hakekatnya pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan 

manusia. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk menghasilkan kepribadian 

manusia yang matang secara intelektual, emosional, dan spiritual. 

Hampir menjadi sebuah kesepakatan umum, bahwa peradaban masa depan 

adalah peradaban yang dalam banyak hal didominasi ilmu (khususnya sains), yang 

pada tingkat praktis dan penerapan menjadi teknologi. Tanpa harus menjadikan sains 

sebagai “Pseudo-Religion” jelas bahwa maju atau mundurnya suatu masyarakat di 

masa kini dan mendatang banyak ditentukan tingkat penguasaan dan kemajuan sains 

khususnya. Meski masa kini dan masa mendatang disebut sebagai zaman globalisasi 

dalam kedua bidang ilmu ini tetap terbatas. Negara-negara paling terkemuka dalam 

sains dan teknologi tidak begitu saja memberikan informasi atau melakukan transfer 

sains dan teknologi kepada negara berkembang.
6
 Dengan demikian tantangan bagi 

masyarakat muslim di bagian dunia manapun untuk mengembangkan sains dan 

teknologi sekarang dan masa datang tidak lebih ringan.  

Era globalisasi dewasa ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial budaya 

masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, atau pendidikan Islam. Argumen 

panjang lebar tidak perlu dikemukakan lagi, bahwa masyarakat muslim tidak bisa 

                                                           
6
 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11. 
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menghindarkan diri dari arus globalisasi tersebut, apalagi jika ingin survive dan 

berjaya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif.
7
 Dengan demikian, 

kalau kita kaitkan dengan Pembaharuan Pendidikan Islam akan memberi pengertian, 

sebagai suatu upaya melakukan proses perubahan kurikulum, cara, metodologi, 

situasai dan kondisi pendidikan Islam dari yang tradisional (ortodox) ke arah yang 

lebih rasional, dan profesional sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi saat itu. Dengan ini, pembaruan pendidikan Islam harus dilakukan seiring 

dengan perkembangan zaman. 

Menurut Fazlur Rahman, pembaruan Islam dalam bentuk apapun yang 

berorientasi pada realisasi Islam yang asli dan modern harus bermula dari 

pendidikan.
8
 Dengan demikian, pendidikan Islam harus dijadikan sebagai salah satu 

tema sentral dari agenda rekonstruksi pemikiran ke depan. Sebab, ia merupakan 

“jantung” yang berdenyut memompakan spirit pembaharuan ke seluruh bagian tubuh 

bangunan pemikiran Islam, agar mampu tumbuh-berkembang secara dinamis-

progresif. Dengan kata lain, kemajuan umat Islam akan sulit diwujudkan manakala 

tidak ditopang oleh kemajuan pendidikan.  

Memang harus diakui bahwa, hingga kini pendidikan Islam masih berada 

dalam posisi problematik. Di satu sisi, pendidikan Islam belum sepenuhnya bisa 

keluar dari idealisasi kejayaan pemikiran dan peradaban Islam masa lampau yang 

hegemonik; sementara di sisi lain, pendidikan Islam juga “dipaksa” untuk mau 

                                                           
7
 Ibid, h. 43. 

8
 Fazlur Rahman, Islam (cet. III), (Bandung: Pustaka, 1997), h. 84. 
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menerima tuntutan-tuntutan masa kini, khususnya yang datang dari Barat, dengan 

orientasi yang sangat praktis. Kenyataan tersebut acap kali menimbulkan dualisme 

dan polarisasi sistem pendidikan.
9
  

Kenyataan yang demikian, menurut Azyumardi Azra perlu segera dicarikan 

solusinya. Menurutnya, dalam pendidikan Islam perlu dikembangkan strategi 

pendekatan ganda dengan tujuan untuk memadukan pendekatan-pendekatan 

situasional jangka pendek dengan pendekatan konseptual jangka panjang. Sebab, 

pendidikan Islam adalah suatu usaha mempersiapkan muslim agar dapat menghadapi 

dan menjawab tuntutan kehidupan dan perkembangan zaman secara manusiawi. 

Karena itu, hubungan usaha pedidikan Islam dengan kehidupan dan tantangan itu 

haruslah merupakan hubungan yang parsial dan bukan hubungan insidental dan tidak 

menyeluruh.
10

 Di sini letak pentingnya sebuah upaya pembenahan dalam sistem 

pendidikan. 

Untuk konteks pembaruan sistem pendidikan agama, menurut Azra 

pendidikan multibudaya sangat diperlukan untuk mendukung hakikat pendidikan 

agama disekolah-sekolah umum. Hal ini disebabkan sebagian orang masih melihat 

pendidikan agama kurang berhasil dalam membentuk perilaku dan sikap keagamaan 

yang mencerminkan imtak (iman dan takwa) dan kurang berhasil dalam 

menumbuhkan sikap toleran dalam menghadapi perbedaan-perbedaan diantara umat 

                                                           
9
 Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif (cet. I), (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara 

Yogyakarta, 2008), h. 6-7. 
10

 Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Cet.I), (Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 23. 
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beragama. Menurut Azra pendidikan agama tetap diperlukan, namun harus dengan 

menggunakan orientasi baru, yaitu menekankan perspektif multikulturalisme yang 

pada dasarnya menekankan adanya pengakuan dan penghormatan atau perbedaan-

perbedaan yang memang tidak bisa dielakkan oleh umat beragama manapun. Selain 

itu menurut Azra, yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki metode 

pembelajaran yang berorientasi multikultural tersebut, dan penekanan yang terlalu 

kuat pada aspek kognitif kepada afektif dan psikomotorik. Juga peningkatan kualitas 

guru baik dari sudut pemahaman atas agamanya sendiri maupun agama yang lain.
11

 

Pendidikan Islam, dalam berbagai tingkatannya, mempunyai kedudukan yang 

penting dalam sistem pendidikan nasional sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan undang-undang ini, posisi pendidikan 

Islam sebagai subsistem pendidikan nasional menjadi semakin mantap. Pendidikan 

Islam, baik pada sekolah dan perguruan tinggi umum, maupun pada sekolah 

keagamaan (madrasah) dan perguruan tinggi agama Islam, semakin kukuh sebagai 

bagian integral dari pendidikan Nasional. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem 

pendidikan nasional merupakan tantangan yang memerlukan respons positif para 

pemikir dan pengelola pendidikan Islam itu sendiri. Undang-undang ini menuntut 

adanya peningkatan mutu pendidikan Islam baik tercakup dalam sistem yang berada 

dibawah Departemen Agama (kini Kementrian Agama), maupun pendidikan Islam 

dalam sistem Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini kementrian Pendidikan 

                                                           
11

 Siti Napsiyah Ariefuzaman, Bunga Rampai: Pemikir Pendidikan Islam: Biografi Sosial 

Intelektual, (Jakarta: PT.Pena citasatria, 2007), h. 57-58. 
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dan Kebudayaan). Hanya dengan resons yang tepat, pendidikan Islam dapat 

diharapkan lebih fungsional dalam mempersiapkan anak didik menjawab tantangan 

perkembangan Indonesia modern yang terus semakin kompleks.
12

 

Dengan mempertimbangkan semua perkembangan itu, kurikulum pendidikan 

Islam mesti berorientasi kepada pembinaan dan pengembangan nilai agama dalam 

diri peserta didik, harus pula memberikan penekanan khusus pada penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dengan kata lain setiap materi yang diberikan kepada 

anak didik harus memenuhi dua tantangan pokok tadi: pertama, penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; kedua, penanaman pemahaman pengalaman ajaran 

agama. Dengan cara ini, pendidikan Islam bisa fungsional dalam menyiapkan dan 

membina SDM seutuhnya, yang menguasai iptek dan keimanan dan mengamalkan 

agama.
13

 

Kemudian dari pada itu, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai 

oleh kemajuan di bidang teknologi, mau tidak mau Islam pun dituntut untuk mampu 

beradaptasi. Semisal fiqih dalam menyikapi masalah perbankan, maka teknologi 

menjadi suatu keharusan untuk dipelajari sebagai alternatif untuk memecahkan 

permasalahan tersebut.  

Gerakan pembaruan mendorong pemimpin-pemimpin Islam untuk 

menyelidiki sebab-sebab yang membawa kepada kemunduran dan kelemahan umat 

Islam terutama dari aspek pendidikan agama Islam, dan selanjutnya memikirkan jalan 

                                                           
12

 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium 

III, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 65. 
13

 Ibid, h. 66. 
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yang harus di tempuh untuk mencapai kemajuan. Penulis tertarik untuk menggali 

solusi-solusi dari permasalahan tersebut dari berbagai sumber, yang salah satu 

diantaranya adalah mencari pemikiran-pemikiran tentang pembaruan pendidikan 

khususnya pendidikan Islam, pilihan penulis jatuh kepada seorang cendikiawan 

muslim bernama Azyumardi Azra dengan pemikiran-pemikiran briliant yang 

termaktub dalam beragam tulisannya mengenai pembaruan dan modernisasi 

pendidikan Islam.  

Dengan pertimbangan latar belakang tersebut diatas maka skripsi ini penulis 

tulis dalam sebuah judul “Pembaruan Pendidikan Islam Menurut Azyumardi 

Azra” dengan harapan dapat membantu memberikan solusi untuk pembaharuan 

pendidikan Islam agar lebih maju dan berkembang sesuai dengan hakikat agama 

Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam dan zaman.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Konsep Pembaruan 

Pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra”? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, harus mempunyai 

tujuan yang jelas kerena tujuan itu mempunyai fungsi mengarahkan usaha pada 

suatu yang dicita-citakan. Demikian pula terhadap diri penulis dalam penelitian ini 
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tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk menggali dan mendeskripsikan pemikiran-pemikiran Azyumardi Azra 

mengenai Pembaruan Pendidikan Islam. 

 

2. Manfaat Penelitian  

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran secara spesifik terhadap 

pembaharuan pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra, menambah wawasan 

tentang pembaruan pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra sebagai modal dasar 

dalam menghadapai perkembangan dunia yang kian kompetitif, memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan tentang pembaruan pendidikan Islam menurut 

Azyumardi Azra 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Dari hasil penelusuran literatur, penulis menemukan beberapa karya tulis dan 

hasil penelitian terkait dengan topik yang penulis bahas dalam skripsi ini antara lain: 

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Agus Nailul Huda 
14

 dengan judul 

“Kontribusi Azyumardi Azra Dalam Historiografi Islam Indonesia”. Skripsi ini 

membahas tentang sejarah terutama yang berkaitan dengan penulisan sejarah Islam 

Indonesia yang dilakukan Azyumardi Azra dengan pandangan dan analisisnya 

terkait masalah perkembangan dan kontribusi historiografi Islam Indonesia. 

                                                           
14

Agus Nailul Huda (99122483), “Kontribusi Azyumardi Azra Dalam Historiografi Islam 

Indonesia”, Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004. 
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Dalam penelitian Agus Nailul Huda, ia meneliti tentang pemikiran 

Azyumardi Azra sebagai salah satu cendikiawan Muslim Indonesia, namun 

berbeda dengan penulis, Agus lebih menekankan pada aspek sejarah sedangkan 

penulis berfokus pada bidang pendidikan terutama pendidikan Islam. 

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Neneng Siti Fatimah Nurul Aini,
15

 

Pendidikan Karakter Dalam Pemikiran Azyumardi Azra. Skripsi ini membahas 

pendidikan karakter adalah proses suatu bangsa dalam mempersiapkan generasi 

mudanya (pembentukan individu) untuk menjalankan kehidupan (sebagai 

khalifah) dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien berdasarkan 

sumber-sumber Islam yakni, al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijtihad. Pendidikan karakter 

bangsa bukan semata-mata tanggung jawab guru, tetapi adalah tanggung jawab 

seluruh komponen masyarakat dan lingkungan keluarga.  

Dalam penelitian Neneng Siti Fatimah Nurul Aini, ia juga meneliti tentang 

pemikiran Azyumardi Azra sebagai salah satu cendikiawan Muslim Indonesia, 

namun berbeda dengan penulis, Neneng lebih menekankan pada aspek karakter 

sedangkan penulis berfokus pada bidang pendidikan terutama pendidikan Islam. 

Keduaa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian 1 dan 2 memiliki persamaan 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang 

pemikiran tokoh Azyumardi Azra. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian 1 

                                                           
15

 Neneng Siti Fatimah Nurul Aini (08410063), “Pendidikan Karakter Dalam Pemikiran 

Azyumardi Azra”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun  

2012. 
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mengkaji sejarah terutama yang berkaitan dengan penulisan sejarah Islam 

Indonesia yang dilakukan Azyumardi Azra, sedangkan penelitian 2 mengkaji 

tentang pendidikan karakter menurut Azyumardi Azra. Penelitian yang akan 

dilakukan penulis lebih menitik beratkan pada pembaharuan pendidikan Islam 

menurut pemikiran Azyumardi Azra 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk menjamin konsistensi tulisan ini terdapat tujuan yang diharapkan, 

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

penulis harus melakukan pendekatan ilmiyah dalam memecahkan masalah ini. 

Sebagaimana karya ilmiyah secara umum, setiap pembahasan tentunya menggunakan 

metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu masalah dalam karya ini. 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiyah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
16

 Metode ini sendiri berfungsi sebagai landasan 

dalam mengolaborasi suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat diuraikan dan 

dijelaskan dengan gamblang dan mudah dipahami. 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah library 

research, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

                                                           
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D (cet. X), (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 3. 
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informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam 

kepustakaan, misalnya berupa buku- buku, catatan- catatan, makalah- makalah, 

dan lain- lain.
17

 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Penelitian 

deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara 

tepat.
18

 Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

dengan menggali data dan informasi dari teori dan pendapat para ahli yang 

terdapat dalam karya tulis baik berupa buku, artikel mengenai pembaharuan 

pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra. 

 

2. Sumber Data 

Dalam upaya pengumpulan data, demi kesempurnaan dan kelengkapan data 

penulis mendapatkan sumber yang berkaitan dengan pembaruan pendidikan Islam 

menurut Azyumardi Azra dan berbagai buku-buku sebagai penunjang dalam 

menjawab rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini. Untuk itu penulis 

membagi sumber data menjadi dua bagian yaitu: 

 

                                                           
17

M. Ahmad Anwar, Perinsip- Perinsip Metodologi Research, (Yogyakarta: sumbansih, 

1975), h. 2. 
18

 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 157. 
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a. Sumber Primer  

Sumber primer adalah sumber data yang yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data,
19

 atau karya-karya yang ditulis oleh Prof. Dr. Azyumardi 

Azra M.A. yaitu:  

1) Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium 

III, (Jakarta: Kencana, 2012), 

2) Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta: 

Logos, Wacana Ilmu, 1999), 

3) Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam (Ciputat, Logos, 1999),  

4) Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan (Jakarta, Rajawali Pers, 

1999), 

 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung 

dengan sumbernya yang asli.
20

 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) Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1998). 

                                                           
19

 Sugiyono, Op. Cit, h. 193. 
20

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

42. 
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2) Siti Napsiyah Ariefuzaman, Bunga Rampai: Pemikir Pendidikan Islam: 

Biografi Sosial Intelektual, (Jakarta: Pena citasatria, 2007). 

3) Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan 

Demokratisasi; Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan 

Antar Umat, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), 

4) Azyumardi Azra, Surau: Pendidikan Islam Tradisional di Tengah 

Modernisasi dan Transisi (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 2003), 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
21

 Sesuai 

dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, maka penulis 

dalam usaha menghimpun data menggunakan metode dokumentasi. 

Sugiono berpendapat bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya 

monumental dari seseorang.
22

 

Data yang terkumpul dari sumber- sumber primer maupun sekunder 

dikumpulkan dengan menggunakan penjelajahan kepustakaan diklarifikasi sesuai 

dengan temanya masing-masing, diseleksi dan kemudian disusun kembali sesuai 

dengan kategori data yang telah ditentukan, dari jenis data yang terkumpul 

seluruhnya berupa kata- kata, kalimat, Azyumardi Azra. 

                                                           
21

 Sugiyono, Op. Cit., h. 308. 
22

 Sugiyono, Op.Cit., h. 329. 
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4. Teknik Analisis Data 

Analisis 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.
23

 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. Selain itu, metode Analisis isi (Content 

Analysis) juga berarti studi tentang arti verbal yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan dari isi yang disampaikan.
24

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode analisis ini 

adalah sebuah upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis 

kandungan sebuah buku yang berkaitan dengan suatu permasalahan dalam hal ini 

tentang pembaharuan pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra. 

                                                           
23

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta, Rineka Cipta 

: 1993), h .202. 
24

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 

1990), h. 88. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. PEMBARUAN PENDIDIKAN 

1. Pengertian Pembaruan Pendidikan 

Secara etimologis, pembaruan terjemahan modernization yang dalam bahasa 

Indonesia berarti proses menjadi baru.
1
 Adapun menurut Muljono Damopolii, 

pembaruan mengandung prinsip dinamika yang selalu ada dalam gerak langkah 

kehidupan manusia yang menuntut adanya perubahan secara terus menerus 

(kontinuitas).
2
  

Sedangkan menurut Azyumardi Azra, 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.
3
  

Modernisasi dalam masyarakat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan 

usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan 

sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
4
 Kata modernisasi pun mulai 

                                                           
1
 Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 163. 

2
 Damopolii, Muljono, Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2011), h. 34. 
3
 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (cet. 

I), (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. xv. 
4
 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. 13), 

(Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 3. 
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diterjemahkan kedalam bahasa-bahasa yang dipakai dalam Islam seperti “at-

Tajdid” dalam bahasa Arab dan pembaharuan dalam bahasa Indonesia.
5
  

Menurut Harun Nasution, kata “modern”, “modernisme”dan modernisasi” 

mengandung arti pikiran, aliran gerakan dan usaha-usaha untuk mengubah paham-

paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya agar  menjadi sesuai 

dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern.
6
  

Modernisasi bisa juga disebut dengan reformasi yaitu membentuk kembali, 

atau mengadakan perubahan kepada yang lebih baik, dapat pula diartikan dengan 

perbaikan. Dalam bahasa arab sering diartikan dengan tajdid yaitu memperbaharui, 

sedangkan pelakunya disebut Mujaddid yaitu orang yang melakukan pembaharuan.
7
 

Gerakan “pembaruan” (tajdid, renewal) secara sederhana dapat diartikan 

sebagai upaya, baik secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi 

tertentu, untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktek yang telah 

mapan (established) kepada pemahaman dan pengamalan “baru”. Pembaharuan 

pada lazimnya bertitik tolak pada asumsi atau pandangan yang dipengaruhi situasi 

dan lingkungan sosial.
8
 

                                                           
5
 Ibid, h. 4. 

6
 Harun Nasution, Islam Rasional; Gagasan dan pemikiran (Cet. IV), (Bandung: Mizan, 

1996), h. 181. 
7
 Yusran Asmuni, Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia 

Islam: Dirasah Islamiyah (Cet. II), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 1-2. 
8
 Azyumardi Azra, Islam Reformis “Dinamika Intelektual dan Gerakan” (cet-1), (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 1999), h. 166. 
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Dari beberapa pengertian diatas, dapat simpulkan bahwa modernisasi atau 

pembaruan berarti apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh 

penerima pembaruan, meskipun bukan hal baru bagi orang lain. Pembaharuan 

biasanya dipergunakan 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. Dengan kata lain, 

pembaharuan sesungguhnya lebih merupakan upaya atau usaha perbaikan keadaan, 

baik dari segi cara, konsep, dan serangkaian metode yang bisa diterapkan dalam 

rangka menghantarkan keadaan yang lebih baik.  

Dengan demikian, kalau di kaitkan dengan pendidikan Islam, maka 

pembaruan pendidikan Islam adalah suatu upaya melakukan proses perubahan 

dalam sistem pendidikan Islam (kurikulum, cara, metodologi, situasai dan kondisi) 

dari yang tradisional (ortodox) ke arah pendidikan modern sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9
 

Modernisasi pendidikan Islam 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 Islam adalah 

sesuatu yang penting dalam melahirkan sebuah peradaban Islam yang modern. 

Namun demikian, modernisasi pendidikan Islam tidak dapat dirasakan hasilnya 

                                                           
9
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pada satu dua hari saja melainkan memerlukan suatu proses yang panjang yang 

setidaknya akan menghabiskan sekitar dua generasi.
10

 

 

2. Latar Belakang Pembaruan Pendidikan Islam 

Setelah bangsa Eropa mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan dari ilmuan 

Islam, dan mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Semenjak itu pula umat Islam tidak 

lagi memperhatikan ilmu-ilmu tersebut dan sebagai akibatnya umat Islam 

mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa secara berangsur-angsur 

membangkitkan kekuatan Eropa. Zaman pertengahan, orang-orang Barat bangun 

dari tidurnya membikin kemajuan-kemajuan, mulai dari reneisans sampai kepada 

reformasi, dari ekplorasi kepada discovery, dan akhirnya sampai kepada Negara-

negara nasional berdaulat. Kemajuan kebudayaan, modern di Barat memuncak 

dengan timbulnya revolusi industri dan lebih jauh lagi adalah dalam bentuk 

diterimanya ekspansi mereka dalam bidang kebudayaan oleh negara-negara yang 

ada didunia, dan tidak terkecuali dalam hal ini Negara-negara Islam. Akibatnya 

pada abad ke-19 sebagian besar dunia Islam dijajah oleh orang Barat (Eropa). 

Walaupun pada masa Turki Usmani masih menguasai sebagian besar Eropa, namun 

pada masa itu Turki Usmani sudah mulai melemah.
11
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 Andik Wahyun Muqoyyidin, Jurnal: Pembaruan Pendidikan Islam Menurut Muhammad 

Abduh, Vol. XXVIII No. 2 2013/1434, h. 290. 
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Pembaruan dan modernisasi pendidikan Islam dimulai di Turki pada awal 

pertegahan abad ke-19 yang kemudian menyebar hampir keseluruh wilayah 

kekuasaan Turki Usmani di Timur Tengah.
12

  

Menurut Ibn Taimiyah, secara umum pembaruan dalam Islam timbul 

karena:
13

  

a. Membudayanya kurafat dikalangan kaum muslimin 

b. Kejumudan atau ditutupnya pintu ijtihad dianggap telah membodohkan umat 

Islam 

c. Terpecahnya persatuan umat Islam sehingga sulit membangun dan maju 

d. Kontak Barat dengan Islam telah menyadarkan kaum muslimin akan 

kemunduran. 

Selain itu, Haidar menjelaskan bahwa 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 menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang. Pendidikan 
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Islam yang sederhana ini sangat kontras dengan Pendidikan Barat yang dibangun 

oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ketujuh belas. 

Haidar menjelaskan bahwa 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 (tajdid) dan juga kondisi 

umat Islam Indonesia yang jauh tertinggal dalam bidang pendidikan. Kedua daya 

dorong yang muncul dari para pembaharu pemikir Islam yang diinspirasi dari 

berbagai tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam seperti, Jamal al-Din Al-Afgani, 

Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridho. 

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 mata 

pelajaran umum ke dalam 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-
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Undang No. 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Sejak 

pemberlakukan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  

Menurut Haidar, pendidikan Islam yang dimaknai sebagai mata pelajaran 

dan lembaga telah mendapat kedudukan dalam sistem pendidikan nasional. Bab-bab 

dan pasal-pasal serta ayat-ayat yang tercantum dalam PP 28, 29 Tahun 1990, serta 

PP 72, 73 Tahun 1991, PP 38, 39 Tahun 1992 dan PP 60 Tahun 1999, dan dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 12, 17, 18, 20, 26, 27, 28, dan Pasal 30 

telah menggambarkan betapa pendidikan Islam telah duduk dalam sistem 

pendidikan nasional yang dengan demikian kedudukannya adalah merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. 
14

 

 

3. Ciri-ciri Inovasi atau Pembaruan Pendidikan 
15

 

Ciri-ciri suatu inovasi yang menurut Rogers adalah sebagai berikut: 

a. Keuntungan Relatif 

Yang dimaksud dengan keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi 

dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau 

kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, faktor status 

sosial (gengsi), kesenangan, kepuasan atau mempunyai komponen yang sangat 

penting makin menguntungkan bagi penerimaan makin cepat tersebarnya inovasi. 
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b. Kompatibel (compability) 

Kompatibel berarti tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman 

lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau 

norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang 

sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, keyakinan agamanya melarang 

penggunaan alat tersebut maka tentu saja penyebaran informasi akan terhambat. 

c. Kompleksitas (Complexity) 

Yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi 

penerimanya. Suatu inovasi yang sudah dimengerti dan mudah digunakan oleh 

penerima akan cepat tersebar, sedang inovasi yang sukar dimengerti atau sukar 

digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Makin mudah 

dimengerti suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat. 

d. Trialibilitas (triability) 

Triasibilitas yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. 

Misalnya, penyebarluasan penggunaan bibit unggul pada gogo akan cepat diterima 

oleh masyarakat jika masyarakat mencoba dulu menanam dan dapat melihat 

hasilnya. 

e. Dapat diamati (observability) 

Yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang 

hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Misalnya, 

penyebarluasan penggunaan bibit unggul padi karena para petani dapat dengan 
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mudah melihat hasil padi yang menggunakan bibit unggul tersebut maka mudah 

untuk memutuskan mau menggunakan bibit unggul yang diperkenalkan. 

 

4. Faktor-Faktor Pembaruan Pendidikan Islam 

Kalau kita kaji perjalanan sejarah umat Islam paling tidak dapat kita 

ketengahkan dua faktor diadakannya Pembaruan Pendidikan Islam pada abad 

modern.
16

 

a. Kondisi internal dunia Pendidikan Islam pada zaman pertengahan Islam, 

termasuk kondisi Muslim pada umumnya. 

b. Terjadinya kontak antara Islam dengan Barat. 

Faktor Pertama: Dapat dikaji dari sejarah intelektual dan pendidikan Islam 

masa awal sampai zaman pertengahan Islam. Keberadaan institusi Pendidikan Islam 

sejalan dengan kemunculan Islam itu sendiri. Institusi ini berkembang mulai dari 

bentuk yang informal seperti rumah (Daar al-arqam), kuttab dan Masjid sampai 

kepada bentuk yang formal yakni Madrasah.  

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diskursus keilmuan yang 

berkembang yang mengadakan pembedaan-pembedaan pengetahuan tertentu, 

misalnya antara ilmu teoritis dan praktis, ilmu yang universal (kully). Dan 

perbedaan yang paling penting antara ilmu agama (Al-Ilmu al-Syar‟ iyah) atau 

ilmu-ilmu tradisional (Al Ulum Al Aqliyah) dengan ilmu-ilmu rasional atau sekuler 

(Al-Ulum Al-Aqliyah atau ghair Syar‟iyah). 
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Dalam Islam sesungguhnya tidak diketahui perbedaan-perbedaan antara 

“Ilmu Agama” dan “Ilmu Profan” seperti tersebut di atas. Semua pengetahuan 

dalam Islam pada akhirnya bermuara pada Allah SWT. Namun pada prakteknya, 

kelompok pokok pengetahuan agama lebih mendominasi dibanding dengan 

kelompok Al-Ulum Ghair Syar‟iyah.  

Perkembangan tradisi pemikiran terutama perspektif umat Islam terhadap 

permulaan ilmu pengetahuan tersebut, membawa dampak bagi dunia pendidikan 

Islam pada umumnya. Sehingga institusi-institusi pendidikan Islam pada akhirnya 

hanya berfungsi sebagai wadah konservasi yang tentu saja kehilangan kreasi 

pengembangannya.  

Sebelum kehancuran Theologi Mu‟tazilah pada masa khalifah Abbasiyah al-

Makmun (198-218/813-833) mempelajari ilmu-ilmu umum yang bertitik tolak dari 

nalar dan kajian-kajian empiris bukan sesuatu yang tidak ada dalam kurikulum 

madrasah tetapi dengan “pemakruhan” untuk tidak menyebut “pengharaman”. 

Penggunaan nalar setelah runtuhnya Mu‟ tazilah. Ilmu-ilmu umum yang sangat 

dicurigai itu dihapuskan dari kurikulum Madrasah mereka yang cenderung dan 

masih berminat kepada ilmu-ilmu umum itu, terpaksa mempelajari secara sendiri-

sendiri atau bahkan di bawah tanah, karena mereka dipandang sebagai ilmu-ilmu 

“subversif” yang dapat dan akan menggugat kemapanan doktrin sunni.
17

 Pada waktu 
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yang sama, sains mengalami transmisi ke dunia Barat (Eropa) yang kemudian 

melahirkan revolusi industri dan membawa mereka kepada kemajuan.  

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa akar keterbelakangan dunia 

Islam dalam bidang sains dan teknologi dapat dilacak dari hilangnya sains dari 

tradisi intelektual dan pendidikan Islam. Kondisi semacam itu tidak lepas dari 

kondisi sosial keagamaan masyarakat muslim secara keseluruhan pada abad 

pertengahan, hilangnya pemikiran rasional dan digantikan dengan pemikiran statis, 

taklid, bid‟ah dan khurafat menjadi ciri dunia Islam saat itu. 

Faktor kedua: Pada zaman pertengahan, sesungguhnya telah muncul 

beberapa pemikir Muslim yang dengan jeli melihat krisis keilmuan dunia Islam, 

tetapi mereka tenggelam di bawah arus utama yang tetap menghendaki kemapanan, 

dianataranya ialah Ibn Taimiyah. Ia mengadakan reformasi pada abad XIV M. 

Kritik-kritik tajam yang dilontarkannya bukan hanya diarahkan pada sufisme dan 

para filosofis yang mendewakan nasionalisme, melainkan juga ke arah theologi 

Asy‟ari.  

Periode modern (1800 M) merupakan zaman kebangkitan Islam, ekspedisi 

Napoleon di Mesir terakhir di tahun 1801, membuka mata dunia Islam terutama 

Turki dan Mesir akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan 

dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari 

jalan untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan yang telah pincang sejak abad 

pertengahan.  
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Kemudian respon terhadap keadaan ini bermunculan, ada yang menjawab 

secara “apologetic” dengan mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Islam, tetapi 

kesalahan penganutnya yang tidak setia terhadap Islam. Sementara sebagian lain 

dengan jujur mengakui bahwa Barat memang telah berhasil mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang diadopsi dari umat Islam hingga perlu dipelajari langkah-langkah 

yang dijalankan Barat hingga mencapai kemajuan.  

Kelompok yang terakhir yang dikenal sebagai kelompok modernis Islam, 

kemudian melakukan gerakan pembaharuan dengan cara mentransmisikan dan 

mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat ke dalam Islam. Para 

pembaharu ini pada umumnya sepakat bahwa pendidikan menjadi salah satu jalan, 

bahkan mungkin satu-satunya jalan yang sangat esensial bagi program 

pembaharuan.  

Dengan memperhatikan berbagi macam sebab kelemahan dan kemunduran 

umat Islam sebagaimana nampak pada masa sebelumnya dan dengan 

memperhatikan sebab-sebab kemajuan dan kekuatan yang dialami oleh bangsa 

Eropa, maka ada tiga pemikiran pembaharuan pendidikan Islam yaitu:
18

 

a. Pembaruan Pendidikan Islam yang berorientasi kepada pola pendidikan modern 

di Eropa. 

Pola pendidikan modern di Barat pada dasarnya berpandangan bahwa 

sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami Barat itu adalah hasil dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Ilmu 
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pengetahuan dan kebudayaan Barat pernah berkembang di dunia Islam. Atas 

dasar itu, untuk mengembalikan kekuatan dan kemajuan umat Islam harus 

menguasai sumbernya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dan jalan untuk 

memperoleh itu semua adalah melalui proses pendidikan dengan meniru pola 

pendidikan yang di kembangkan di dunia Barat, yaitu dengan mendirikan 

sekolah-sekolah cara Barat baik sistem maupun isi pendidikannya. Di samping 

melakukan pengiriman pelajar ke dunia Barat terutama ke prancis untuk 

menguasai sains dan teknologi modern. Usaha yang dilakukan Muhammad Ali 

Pasya (1805) di Mesir dan Sultan Mahmud II di Turki, bahkan beliau juga 

mendatangkan guru-guru dari Barat (terutama Mesir) untuk mengajar di sekolah-

sekolah militer dan teknik di Mesir. Pada masa yang sama diusahakan pula 

penerjemahan buku-buku Barat ke Bahasa Arab. 

b. Pembaruan Pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. 

Menurut analisa mereka, bahwa sebab-sebab kemunduran umat Islam 

adalah karena mereka sendiri tidak melaksanakan ajaran Islam sebagaimana 

mestinya. Pola ini berpandangan bawa sesungguhnya Islam sendiri merupakan 

sumber kemajuan dan peradaban dan ilmu pengetahuan modern, hal itu telah 

terbukti dalam masa keemasan Islam. Tokoh-tokoh pembaharuan golongan ini 

adalah Muhammad Abdul al-Wahab, kemudian dicanangkan kembali oleh 

Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, mereka membawa satu 

paradigma pembaharuan yang membrantas taklid dan berusaha membuka pintu 

ijtihad. Dengan kondisi yang dibawa oleh perubahan zaman, penyesuaian dapat 
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diambil dengan interpretasi baru tertang ajaran Islam. Untuk interpretasi itu 

diperlukan ijtihad, dan karenanya pintu ijtihad harus dibuka. 

c. Pembaruan Pendidikan Islam 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 kekuatan-kekuatan politik yang 

berdiri sendiri. Keadaan tersebut mendorong pada umumnya bangsa-bangsa 

Timur dan bangsa terjajah lainnya untuk mengembangkan nasionalisme masing-

masing. 

Umat Islam mendapati kenyataan bahwa mereka terdiri dari berbagai 

bangsa yang berbeda latar belakang dan sejarah perkembangan kebudayaannya. 

Mereka pun hidup bersama dengan orang-orang yang beragama lain tapi 

sebangsa. Inilah yang mendorong perkembangan rasa nasionalisme di dunia 

Islam. 

Ide pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme ini bersesuaian 

dengan ajaran Islam karena adanya keyakinan dikalangan pemikir-pemikir 

pembaharuan dikalangan umat Islam, bahwa pada hakikatnya ajaran Islam bisa 

diterapkan dan disesuaikan dengan segala zaman. 

Golongan nasionalis ini berusaha untuk memperbaiki kehidupan umat 

Islam dengan memperhatikan situasi dan kondisi obyektif umat Islam yang 

bersangkutan. Dan ide kebangsaan atau nasionalisme inilah yang pada 

perkembangan berikutnya mendorong timbulnya usaha-usaha untuk merebut 
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kemerdekaan dan mendirikan pemerintahan sendiri dikalangan bangsa-bangsa 

umat Islam. 

Menurut Fauzan, secara garis besar, ada beberapa faktor yang mendorong 

terjadinya proses pembaruan pendidikan Islam, yaitu:
19

 

a. Faktor Internal 

1) Kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu system 

pendidikan Islam yang betul-betul bias dijadikan rujukan dalam rangka 

mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman 

kepada Allah. 

2) Agama Islam melalui ayat suci al-Qur‟an banyak menyuruh atau 

menganjurkan umat Islam untuk selalu, berfikir, dan bermetaforma: membaca 

dan menganalisis sesuatu untuk kemudian bias diterapkan atau bahkan 

menciptakan hal baru dari apa yang kita liihat. 

3) Adanya kesadaran sebagian para ulama/tokoh umat Islam akan 

ketertingglannya dari orang Barat, dan mereka ingin mempaerbaiki kembali 

nasibnya. 

b. Faktor Eksternal 

Adanya kontak Islam dengan Barat, terutama setelah penaklukan 

Napoleon terhadap Mesir, telah menyadarkan dan menggugah umat Islam untuk 

melakukan perubahan paradigmatic umat Islam untuk belajar secara terus 
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menerus kepada Barat, sehingga ketertinggalan-ketertinggalan yang selama ini 

dirasakan akan bisa terminimalisir. 

 

B. PENDIDIKAN ISLAM 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pengertian pendidikan secara etimologis, usaha yang paling tepat dilakukan 

adalah meninjau kata-kata arab, karena ajaran Islam itu sendiri diturunkan dalam 

bahasa arab. Istilah-istilah yang pengertiaannya terkait dengan pendidikan yaitu 

berwal dari  dengan kata kerja  yang memiliki beberapa arti, antara lain 

mengasuh, mendidik dan memelihara. Sedangkan kata pendidikan yang dalam 

bahasa arabnya  dengan kata kerja  berarati mengajar yang lebih bersifat 

pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan keterampilan. Kata lain 

yang mengandung makna pendidikan adalah  dengan kata kerja  dapat 

diartikan mendidik yang secara sempit mendidik budi pekerti dan secara luas 

meningkatkan peradaban.
20

 

Sedangkan istilah Pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberikan 

awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal,cara dan 

sebagainya).
21

 Istilah pendidikan adalah terjemah dari bahasa Yunani paedagogie 
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yang berarti “pendidikan”.
22

 paedagogos yang berarti pergaulan dengan anak-anak. 

Paedagogos berasal dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing, 

memimpin). Peadagog (pendidik atau ahli didik) ialah orang yang yang tugasnya 

membimbing anak, sedangkan pekerjaan membimbing disebut paedagogis. Istilah 

ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan “education” yang berati 

pengembangan atau bimbingan.
23

 

Menurut Azyumardi Azra pendidikan adalah proses pemindahan nilai-nilai 

budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
24

 Sedangkan Hasan Langgulung 

mengemukakan bahwa pendidikan adalah merubah dan memindahkan nilai 

kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat.
25

 Lain halnya dengan John 

Dewey yang dikutip Abuddin Nata bahwa pendidikan berarti perkembangan dari 

sejak lahir sampai menjelang kematian.
26

 

Pendidikan adalah sesuatu yang esensial bagi manusia. Manusia bisa 

menghadapi alam semesta demi mempertahankan hidupnya agar tetap survive 

melalui pendidikan. Karena pentingnya pendidikan, Islam menempatkan pendidikan 

pada kedudukan yang penting dan tinggi dalam doktrinnya.
27
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Sedangkan pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah 

Tarbiyah, Ta‟alim, dan Ta‟dib. Masing-masing istilah tersebut memiliki keunikan 

makna tersendiri ketika sebagian atau semuanya disebut secara bersamaan. Namun, 

kesemuanya akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya, sebab 

salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah yang lainnya. Atas dasar itu, dalam 

beberapa buku pendidikan Islam, semua istilah itu digunakan secara bergantian 

guna memiliki peristilahan pendidikan Islam.
28

 

a. Tarbiyah  

Dalam konteks Islam pendidikan sering disebut dengan tarbiyah. Jika kita 

merajuk pada kamus bahasa Arab, maka kita akan menemukan kata untuk istilah 

tarbiyah, yaitu raba-yarbu yang artinya “bertambah dan berkembang”.
29

  

Ada tiga akar kata untuk istilah tarbiyah. Pertama raba-yarbu yang artinya 

“bertambah” dan “berkembang”, Kedua rabiya-yarba yang artinya”tumbuh” dan 

“berkembang”, Ketiga rabba-yarubbu yang artinya “memperbaiki”, “mengurusi 

kepentingan”, “mengatur”, “menjaga”, dan “pemperhatikan”.
30

 Namun didalam 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah tidak ditemukan istilah Tarbiyah, namun terdapat 

beberapa istilah kunci yang seakar dengannya, yaitu al-rabb, rabbayani, murabbi, 
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yurbi dan rabbani. Dalam mu‟jam bahasa arab, kata al-tarbiyah memiliki tiga akar 

yaitu:
31

 

1) Rabba, Yarbu, Tarbiyah: yang memiliki makna ‟tambah‟ (zad dan 

„berkembang‟ (nama). Maksudnya adalah pendidikan (tarbiyah) merupakan 

proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri peserta 

didik, secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. 

2) Rabiya, Yarbi, Tarbiyah: yang memiliki makna tumbuh (nasya‟a) dan 

menjadi besar atau dewasa (tata‟ra‟a). Artinya pendidikan (tarbiyah) 

merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik 

secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. 

3) Rabba, Yarubbu, Tarbiyah: yang memiliki makna memperbaiki (ashlaha), 

menguasai urusan, memilihara dan merawat, memperindah, memberi makan, 

mengasuh, memiliki, mengatur dan menjaga kelestarian maupun 

eksistensinya. Artinya, pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untuk 

memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengatur kehidupan 

peserta didik agar ia dapat service lebih baik dalam kehidupannya. 

Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 

a) Pendidikan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan, sarana dan target, 

sehingga kegiatan harus sistematis. 

b) Pendidikan yang sejati dan mutlak adalah milik Allah, dimana Allah 

memberikan bakat, pembawaan dan fitrah pada manusia. 
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c) Pendidikan merupakan program berjenjang melalui peningkatan kegiatan 

pendidikan dan pengajaran belajar dengan urutan yang sederhana sampai 

proses penyempurnaan pengalamannya. 

Istilah tarbiyah dapat juga diartikan dengan “proses tranformasi ilmu 

pengetahuan dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik, agar ia memiliki sikap 

dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, 

sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur. Sebagai 

proses, tarbiyah menuntut adanya penjenjangan dalam tranformasi ilmu 

pengetahuan, mulai dari pengetahuan yang dasar menuju pada pengetahuan yang 

sulit. 

b. Ta’lim 

Istilah tarbiyah selain raba-yarbu yaitu ta‟lim
32

 yang berarti proses 

transmisi ilmu pada jiwa individu pada batasan dan ketentuan tertentu. Istilah 

ta‟lim berasal dari kata „allama yang berarti proses transmisi ilmu pengetahuan 

pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Pengertian ini 

didasarkan pada firman Allah: 

                          

       

Artinya: Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 31). 
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Pengertian ta‟lim sebagai suatu istilah yang digunakan untuk 

mengungkapkan pendidikan dikemukakan oleh para ahli, antara lain dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Muhammad Naquib Al-Attas mengartikan kata ta‟lim sebagai proses 

pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar
33

. Sedangkan Abd. Al-

Rahman mengartikan ta‟lim sebagai proses pentransferan pengetahuan antar 

manusia.
34

  

b. Abdul Fatah Jalal mengemukakan bahwa ta‟lim adalah proses pemberian 

pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman 

amanah, sehingga terjadi penyucian (tazkiyah) atau pembersihan diri manusia 

dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu 

kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari 

segala yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.
35

 

At-ta‟lim merupakan bagian kecil dari at-tarbiyah yang bertujuan 

memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir, yang sifatnya mengacu pada 

domain kognitif. Hal ini dapat dipahami dari pemakaian kata „allama dalam surah 

Al-Baqarah: 31. 

c. Ta’dib 

Istilah ta‟dib lazim diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata 

krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral dan etika. Ta‟dib yang seakar dengan 
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adab memiliki arti pendidikan peradaban atau kebudayaan. Artinya, orang yang 

berpendidikan adalah orang yang berperadaban, sebaliknya, peradaban yang 

berkualitas dapat diraih melalui pendidikan. 

Ta‟dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur 

ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu 

didalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing kearah 

pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan didalam tatanan 

wujud dan keberadaannya.
36

 

Menurut Al-Naquib Al-Attas, bahwa: “Ta‟dib berarti pengenalan dan 

pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang 

tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu didalam tatanan penciptaan, sehingga 

membimbing kearah pengenalan dan pengakuan dan keagungan tuhan. 

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra,”Sesungguhnya aku di utus untuk memperbaiki 

akhlak“. (HR.Ahmad).
37

 

 

Hadis tersebut menunjukan bahwa kompetensi Muhammad adalah sebagai 

seorang Rasul dan tugas utamanya adalah mengenai pembinaan akhlak. Oleh 

karena itu, maka seluruh aktifitas pendidikan Islam, seharusnya memiliki relevansi 
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dengan peningkatan kualitas budi pekerti sebagaimana yang diajarkan oleh 

Rasulullah SAW. 

Dengan demikian ta‟dib lebih lengkap sebagai term yang mendeskripsikan 

proses pendidikan Islam yang sesungguhnya. Dengan proses ini diharapkan lahir 

insan-insan yang memiliki integritas kepribadian yang utuh dan lengkap. 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pendidikan Islam mencakup 

kehidupan manusia seutuhnya, tidak hanya memperhatikan segi aqidah saja, segi 

ibadah saja, dan juga tidak pula segi akhlak saja. Akan tetapi jauh lebih luas dan 

lebih dalam. Pendidikan juga bisa dikatakan kebutuhan yang sangat mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu 

kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, 

sejahtera dan bahagia. 

Secara lebih umum, pengertian pendidikan Islam yaitu, merupakan suatu 

sistem pendidikan untuk membentuk manusia muslim sesuai dengan cita-cita Islam. 

Pendidikan Islam memiliki komponan-komponen yang secara keseluruhan 

mendukung terwujudnya pembentukan muslim yang diidealkan. Oleh karena itu, 

kepribadian muslim merupakan esensi sosok manusia yang hendak dicapai.
38

 

Sedangkan secara lebih khusus, Muhammad „Atiyah Al-Abrashy 

menerangkan bahwa “Pendidikan Islam bukanlah sekedar pemenuhan otak saja, 
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tetapi lebih mengarah kepada penanaman akhlak, fadhilah (keutamaan), kesopanan, 

keikhlasan serta kejujuran bagi peserta didik.”
39

  

Sementara itu, pendidikan Islam menurut Hassan Langgulung sebagaimana 

dikutip Azyumardi Azra, merupakan proses penyiapan generasi muda untuk 

mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan 

dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.
40

 

Sedangkan menurut Azyumardi Azra pendidikan Islam adalah suatu proses 

pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang di wahyukan Allah 

SWT. kepada Muhammad Saw. melalui proses pendidikan seperti individual 

dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi supaya ia mampu menunaikan 

fungsinya sebagai khalifah dimuka bumi, dan berhasil mewujudkan kebahagiaan di 

dunia dan akhirat.
41

 

Selanjutnya Omar Muhammad al-Touny Al-Syaebani menyatakan bahwa 

pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu pada kehidupan 

pribadinya atau kehidupan masyarakatnya dan kehidupan dalam alam sekitarnya,
42

 

dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara 

profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pengertian ini lebih menekankan pada 
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perubahan tingkah laku, dari yang buruk menuju yang baik, dari yang minimal 

menuju ke maksimal, dari potensial menuju aktual, dari pasif menuju aktif.
43

 

Berdasarkan hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 

dirumuskan, pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan 

jasmani menurut ajaran Islam. Pengertian diatas dikomentari oleh Abdul Mujib 

bahwa pendidikan Islam berupaya mengarahkan pada keseimbangan antara 

pemenuhan kebutuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, melalui bimbingan, 

pengarahan, pengajaran, pelatihan, pengasuhan dan pengawasan, yang kesemuanya 

dalam koridor ajaran Islam,
44

 sehingga diharapkan peserta didik mampu 

memfungsikan dirinya sebagai hamba maupun khalifah fil ardh dengan tetap 

berpedoman kepada ajaran Islam.
45

 

Istilah membimbing, mengarahkan, mengasuh, mengajarkan, atau melatih 

mengandung pengertian usaha mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses 

setingkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan, yaitu menanamkan takwa 

dan akhlak serta menegakkan kebenaran sehingga terbentuklah manusia yang 

berpribadi dan berbudi luhur sesuai ajaran Islam.
46

 

Menurut pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang di 

dalam dirinya diberi kelengkapan-kelengkapan psikologi dan fisik yang memiliki 
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kecenderungan ke arah yang baik dan yang buruk,
47

 hal ini sesuai dengan surat Ash-

Syams: 

             

   

Artinya: Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan 

Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Q.S. Ash-Syams 

[91]: 7-10). 

 

Berdasarkan ayat diatas, tanpa melalui proses pendidikan, manusia dapat 

menjadi makhluk yang serba diliputi oleh dorongan-dorongan nafsu jahat, ingkar, 

dan kafir terhadap Tuhannya. Hanya dengan melalui proses pendidikan, manusia 

akan dimanusiakan sebagai hamba Tuhan yang mampu menaati ajaran agama-Nya 

dengan penyerahan diri secara total sesuai dengan penyerahan diri secara total 

sesuai ucapan dalam shalat.
48

 

 

Artinya: “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, dan seluruh hidupku serta matiku 

semata-mata bagi Allah, Tuhan seluruh alam”.
49

 

Dari berbagai pendapat diatas, analisis saya pendidikan Islam merupakan 

suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Proses tersebut dapat dilaksanakan melalui pengajaran, 

pembiasaan, pemberian hadiah. Penekanan dalam proses tersebut adalah 

terbentuknya generasi muda sesuai ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam. 

Pendidikan Islam merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari ajaran Islam secara 

keseluruhan, untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

 

2. Sumber Pendidikan Islam 

Sumber pendidikan Islam adalah semua acuan atau rujukan yang darinya 

memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditransinternalisasikan 

dalam pendidikan Islam. Menurut Sa‟id Ismail Ali, sebagaimana yang dikutip oleh 

Hasan Langgulung, sumber pendidikan Islam terdiri dari enam macam yaitu Al-

Qur‟an, As-Sunnah, kata-kata sahabat (madzhab sahabi), kemaslahatan umat/sosial 

(maslahil al-mursalah), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat („uruf) dan hasil 

pemikiran para ahli dalam Islam (Ijtihad).
50

 Keenam sumber pendidikan tersebut 

berkedudukan secara hierarkis, diawali dari Al-qur‟an dan dilanjutkan pada sumber 

berikutnya secara berurutan. 

a. Al-Qur‟an 

Secara etimologi Al-qur‟an berasal dari kata qara‟a-yaqra‟u-qur‟anan, 

yang berarti mengumpulkan (al-jam‟u) dan menghimpun (adh-dhammu) huruf-

huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur.
51
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Menurut Abdul wahab Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan 

melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah Saw. anak Abdullah 

dengan lafaz bahasa arab dan makna hakiki untuk menjadi hujjah bagi Rasulullah 

atas kerasulannya dan menjadi pedoman bagi manusia dengan tujuan beribadah 

membacanya.
52

 

Sebagai kalamullah yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad menjadi 

sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama.
53

 Karena Al-Qur‟an memiliki 

nilai yang absolute yang diturunkan dari Tuhan. Allah yang menciptakan manusia 

dan Dia juga yang mendidik manusia, yang mana pendidikan itu termaktub dalam 

wahyu-Nya. Tidak satu pun persoalan, termasuk pendidikan yang luput dari 

jangkauan Al-qur‟an. Allah berfirman: 

      

Artinya: Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian 

kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. (Q.S. Al-An‟am [6]: 38). 

          



Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan 

segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi 

orang-orang yang berserah diri. (Q.S. An-Nahl [16]: 89). 
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Dua ayat diatas memberikan isyarat bahwa pendidikan Islam cukup digali 

dari sumber autentik Islam yaitu Al-Qur‟an. Nilai esensi dalam Al-qur‟an 

selamanya abadi dan selalu relevan pada setiap waktu dan zaman, tanpa ada 

perubahan sama sekali.  

Dengan berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-qur‟an, 

terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam akan mengarahkan dan 

mengantarkan manusia bersifat dinamis kreatif, serta mampu menciptakan dan 

mengantarkan outputnya mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah pada khaliknya, 

serta mampu hidup secara serasi dan seimbang baik dalam kehidupan di dunia 

maupun di akhirat.
54

 

Al-Qur'an adalah sumber kebenaran dalam Islam yang kebenarannya tidak 

diragukan lagi. Sebagaimana firman Allah SWT:  

      

 

Artinya: “Kitab (al-Qur‟an) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 2). 

Al-Qur‟an juga diturunkan kepada umat manusia untuk memberi petunjuk 

ke arah jalan hidup yang lurus dalam arti memberi bimbingan dan petunjuk ke 

arah jalan yang diridhai Allah SWT.
55

 Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:  
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Artinya: “Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu ( Muhammad) al-Quran 

dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah 

kitab (al-Qur‟an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi 

Kami menjadikan al-Qur‟an itu cahaya, dengan itu Kami memberi 

petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. 

Dan sungguh, kamu benar-benar membimbing (manusia) ke jalan yang 

lurus”. (Q.S. As-Syura [42]: 52). 

 

Adapun fungsi al-Qur‟an menurut Abuddin Nata yaitu: 

“Sebagai sumber atau landasan pendidikan Islam. Pertama, karena al-Qur‟an 

memperkenalkan dirinya sebagai kitab pendidikan. Al-Qur‟an secara bahasa 

berarti bacaan atau membaca. Kedua, dari segi surat yang pertama kali turun berisi 

perintah membaca. Ketiga, Al-Qur‟an menyebut dirinya sebagai kitab petunjuk 

yang tidak memiliki keraguan padanya. Keempat, dari segi kandungannya Al-

Qur‟an isyarat tentang aspek pendidikan, dan kelima, dari segi sumbernya dari 

Allah SWT.”
56

 

 

b. As-Sunnah,  

Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa dilakukan atau 

jalan yang dilalui (al-thariqah al-maslukah), baik yang terpuji maupun yang 

tercela.
57

  

Al-Sunnah adalah sesuatu yang didapatkan dari Nabi Saw. yang terdiri dari 

ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, baik pada masa sebelum 
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kenabian ataupun sesudahnya.
58

 Al-Sunnah dijadikan sumber kedua setelah Al-

Qur‟an karena ia mencerminkan segala tingkah laku Rasulullah yang patut diikuti 

oleh setiap muslim, karena, Nabi Saw. diutus oleh Allah SWT. dalam kapasitasnya 

sebagai manusia untuk menjadi sumber inspirasi, pendidik dan teladan.
59

 

Sedangkan menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para 

ulama, antara lain:
60

 

1) Menurut ulama ahli hadits (muhadditsin), sunnah adalah sinonim hadits 

(definisinya) yaitu “segala perkataan nabi Muhammad, perbuatannya, dan 

segala tingkah laku”. 

2) Menurut ulama ushul fikih (ushuliyun), sunnah adalah segala sesuatu yang 

diriwayatkan dari nabi Muhammad Saw. baik yang bukan Al-Qur‟an baik 

berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil 

hukum syara‟. 

3) Menurut ulama fikih (Fuqaha), sunnah adalah suatu yang datang dari 

Rasulullah dan tidak termaksuk katagori fardhu dan wajib, maka ia menurut 

mereka sifat syara‟ yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak 

disiksa bagi yang meninggalkannya. 

Sunnah atau Hadits diyakini dan disepakati sebagai sumber hukum Islam 

merupakann satu-satunya sumber referensi penjelas al-Qur‟an. Ia merupakan 
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kumpulan interpretasi al-Quran sekaligus diri Nabi SAW bukanlah teks yang 

hidup tanpa adanya pemahaman. Sunah sebagai landasan pendidikan Islam, 

sebagaimana firman-Nya: 

                          

    

Artinya:“Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala 

datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka: adakah Allah 

mengutus seorang manusia menjadi rasul?” (Q.S. Al-Isra‟ [17]: 94). 

 

Dengan berdasarkan pada al-Qur‟an dan al-Sunnah, ilmu pendidikan Islam 

tidak hanya akan menemukan berbagai isyarat tentang pentingya membangun 

sistem pendidikan Islam yang lengkap, visi, misi, tujuan, kurikulum dan lainnya, 

melainkan pula menemukan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam 

mengembangkan ilmu pendidikan Islam.
61

  

Adapun corak pendidikan Islam yang diturunkan dari sunnah nabi 

Muhammad saw. adalah sebagai berikut: 

1) Disampaikan sebagai rahmat li al-a‟lamin (rahmat bagi semua alam), 

2) Disampaikan secara utuh dan lengkap, yang memuat beritagembira dan 

peringatan pada umatnya, 
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3) Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak dan ter pelihara 

autentitasnya, 

4) Kehadirannya sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa 

bertanggung jawab atas aktifitas pendidikan, 

5) Perilaku nabi SAW. tercermin sebagai uswah hasanah yang dapat dijadikan 

figure atau suri teladan, 

6) Dalam masalah teknik operasional dalam pelaksanaan pendidikan diserahkan 

penuh pada umatnya (strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran), 

selama hal itu tidak menyalahi aturan pokok-pokok dalam Islam.
62

 

Dalam dataran pendidikan Islam, sunnah Nabi SAW. mempunyai dua 

fungsi yaitu: 

1) Menjelaskan sitem pendidikan Islam yang tepat dalam al-Qur‟an dan 

menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat didalamnya. 

2) Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah bersama 

sahabat, perlakuannya terhadap anak-anak, dan pendidikan keimanan yang 

pernah dilakukannya.
63

 

c. Kata-kata sahabat (madzhab sahabi) 

Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Saw. dalam 

keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman juga.
64

 Ini mengakibatkan 

bahwa para sahabat yang bergaul dekat dengan Nabi banyak mengetahui Sunnah 
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Nabi yang menjadi sumber kedua pendidikan Islam, “dengan demikian kata-kata 

dan perbuatan sahabat dapat dimasukkan sebagai sumber pendidikan Islam.
65

 

d. Kemaslahatan umat/sosial (mashalih al-mursalah),  

Mashalih al-mursalah adalah menetapkan undang-undang, peraturan, 

hukum tentang pendidikan dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam 

nash, dengan pertimbangan kemaslahatan hidup bersama, dengan bersendikan asas 

menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan.  

Mashalih al-mursalah dapat diterapkan jika ia benar-benar dapat menarik 

maslahat dan menolak mudharat melalui penyelidikan terlebih dahulu. 

Ketetapannya bersifat umum, bukan untuk kepentingan perseorangan, serta tidak 

bertentangan dengan nash.
66

 Para ahli pendidikan berhak menentukan undang-

undang atau peraturan pendidikan Islam sesuai kondisi dimana ia berada, dengan 

ketentuannya paling tidak memiliki tiga kriteria: 

1) Yang dicetuskan benar-benar mambawa kemaslahatan dan menolak 

kerusakan, setelah melalui tahapan observasi dan analisis, misalnya 

pembuatan tanda tamat (ijazah) dengan foto pemiliknya. 

2) Kemaslahatan yang diambil bersifat universal, tanpa adanya diskriminasi, 

misalnya perumusan Undang-undang system pendidikan nasional di Negara 

yang penduduknya mayoritas Muslim. 
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3) Keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan Al-qur‟an dan As-sunnah, 

misalnya perumusan tujuan pendidikan tidak menyalahi fungsi kehambaan 

dan kekhalifahan manusia di muka bumi.
67

 

e. Tradisi atau adat kebiasaan masyarakat („uruf)  

Yang dimaksud dengan Tradisi atau adat („uruf) adalah kebiasaan 

masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara 

kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri, sehingga jiwa merasa 

tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat 

yang sejahtera.
68

  

Tradisi dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan Islam, 

penerimaan tradisi ini tentunya memiliki syarat: 

1) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qur‟an maupun As-

sunnah; 

2) Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal sehat dan tabiat yang 

sejahtera, serta mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan dan kemudaratan.
69

 

f. Hasil pemikiran para ahli dalam Islam (Ijtihad) 

Ijtihad berakar dari kata jahada yang berarti al-masyaqqah (yang sulit) dan 

badzl al-wus‟i wa ath-thaqah (pengerahan kesanggupan dan kekuatan). Menurut 
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Sa‟id At-Taftani ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan 

untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas puncaknya.
70

  

Tujuan dilakukan ijtihad dalam pendidikan adalah untuk dinamisasi, 

inovasi, dan modernisasi pendidikan agar memperoleh masa depan pendidikan 

yang berkualitas. Ijtihad tidak berarti merombak tatanan yang lama secara besar-

besaran dan membuang begitu saja apa yang selama ini dirintis, tetapi memelihara 

tatanan lama yang baik dan mengambil tatanan baru yang lebih baik.
71

 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin mengglobal 

menjadikan eksistensi ijtihad pendidikan tidak hanya sebatas bidang materi atau 

isi, kurikulum, metode, evaluasi atau bahkan sarana dan prasarana, akan tetapi 

mencakup seluruh sistem pendidikan. Maju mundurnya atau sanggup tidaknya 

kebudayaan berkembang secara dinamis, sangat ditentukan dari dinamika sistem 

pendidikan yang dilaksanakan. Ijtihad pendidikan Islam juga pada prinsipnya tetap 

mengacu kepada nilai-nilai al-Qur‟an dan As-Sunnah.
72

 

 

3. Dasar Pendidikan Islam 

Setiap usaha, kegiatan, tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan 

haruslah mempunyai dasar atau landasan sebagai tempat berpijak yang baik dan 

kuat. Demikian juga dengan proses pendidikan, sebagai aktifitas yang bergerak 

dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian, tentunya pendidikan Islam 
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memerlukan landasan kerja yang berfungsi sebagai pegangan langkah untuk 

pelaksanaan dan sebagai jalur langkah yang menentukan arah usaha tersebut. Maka 

tentunya pendidikan Islam memerlukan landasan kerja untuk memberikan arah bagi 

program pelaksananya. Sebab dengan adanya landasan pendidikan yaitu berfungsi 

sebagai jalan menuju arah dari usaha tersebut. 

Dasar pendidikan Islam terdiri dari dua aspek yaitu dasar ideal pendidikan 

Islam dan dasar operasional pendidikan Islam.
73

 

 

a. Dasar Ideal Pendidikan Islam 

1) Al-qur‟an 

Dengan berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-qur‟an, 

terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam akan mengarahkan dan 

mengantarkan manusia bersifat dinamis kreatif, serta mampu menciptakan dan 

mengantarkan outputnya mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah pada khaliknya, 

serta mampu hidup secara serasi dan seimbang baik dalam kehidupan di dunia 

maupun di akhirat.
74

 

2) As-Sunnah 

Dalam dataran pendidikan Islam, sunnah Nabi SAW. mempunyai dua 

fungsi yaitu: 

a) Menjelaskan sitem pendidikan Islam yang tepat dalam al-Qur‟an dan 

menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat didalamnya. 
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b) Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah bersama 

sahabat, perlakuannya terhadap anak-anak, dan pendidikan keimanan yang 

pernah dilakukannya.
75

 

3) Ijtihad 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin mengglobal 

menjadikan eksistensi ijtihad pendidikan tidak hanya sebatas bidang materi atau 

isi, kurikulum, metode, evaluasi atau bahkan sarana dan prasarana, akan tetapi 

mencakup seluruh sistem pendidikan. Maju mundurnya atau sanggup tidaknya 

kebudayaan berkembang secara dinamis, sangat ditentukan dari sinamika sistem 

pendidikan yang dilaksanakan. Ijtihad pendidikan Islam juga pada prinsipnya 

tetap mengacu kepada nilai-nilai al-Qur‟an dan As-Sunnah.
76

 

 

b. Dasar Operasional Pendidikan Islam 

1) Dasar Historis 

Dasar Historis adalah dasar yang berorientasi pada pengalaman 

pendidikan masa lalu, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-

peraturan, agar kebijakan yang ditempuh masa kini akan lebih baik. Dasar ini 

juga dapat dijadikan acuan untuk memprediksi masa depan, karena dasar ini 

memberi data input tentang kelebihan dan kekurangan kebijakan serta maju 

mundurnya prestasi pendidikan yang telah ditempuh. Firman Allah SWT: 
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Artinya: Dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat). (Q.S. Al-Hasyr [59]: 18). 

2) Dasar Sosiologis 

Dasar Sosiologis adalah dasar yang memberikan kerangka sosio-budaya, 

yang mana dengan sosiobudaya itu pendidikan dilaksanakan,
77

 atau dasar yang 

memberikan kerangka budaya yang pendidikannyaitu bertolak dan bergerak, 

misalnya memindah budaya, memilih dan mengembangkannya.
78

 

3) Dasar Ekonomi 

Dasar Ekonomi adalah yang memberikan perspektif tentang potensi-

potensi finansial, menggali dan mengatur sumber-sumber, serta bertanggung 

jawab terhadap rencana dan anggaran pembelajaan. 

4) Dasar Politik dan Administratif 

Dasar Politik dan Administratif adalah yang membeikan bingkai 

ideologis, yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang 

dicita-citakan dan direncanakan bersama. Dasar politik penting untuk pemerataan 

pendidikan, sementara dasar administratif berguna untuk memudahkan pelayanan 

pendidikan, agar pendidikan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan teknis 

dalam pelaksanaannya. 
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5) Dasar Psikologi 

Dasar Psikologi adalah dasar yang memberikan informasi tentang bakat, 

minat, watak, karakter, motivasi, dan inovasi peserta didik, pendidik, tenaga 

administrasi, serta sumber daya manusia yang lain. 

6) Dasar Filosofis 

Dasar Filosofis adalah dasar yang memberikan kemampuan memilih yang 

terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua 

dasar-dasar operasional lainnya. 

7) Dasar Religius 

Dasar Religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dasar ini 

menjadi penting dalam pendidikan Islam, sebab dengan dasar ini maka semua 

kegiatan pendidikan jadi bermakna.
79

 

 

4. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan adalah sesuatu yang dikehendaki, baik individu maupun kelompok.
80

 

Tujuan juga dapat berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha 

atau kegiatan selesai.
81

 Tujuan dapat menentukan setiap gerak, langkah, dan 

aktivitas dalam proses pendidikan. Pemetaan tujuan pendidikan berarti penentuan 

arah yang akan dituju dan sasaran yang hendak dicapai melalui proses pendidikan 
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dan akan menjadi tolak ukur bagi penilaian keberhasilan dalam pelaksanaan 

pendidikan. 

Pembahasan tujuan pendidikan Islam, menurut Hasan Langgulung 

mengharuskan kita berbincang tentang watak (nature) manusia menurut pandangan 

Islam sebab manusia itulah dicita-citakan sesuatu yang akan ditanamkan oleh 

pendidikan.
82

  

Tujuan pendidikan Islam harus selaras dengan tujuan diciptakannya manusia 

oleh Allah SWT. yaitu menjadi hamba Allah dengan kepribadian muttaqien yang 

diperintahkan oleh Allah, karena hamba yang paling mulia disisi Allah adalah 

hamba yang paling taqwa.
83

 Tujuan Allah menciptakan manusia dapat kita ketahui 

pada firman Allah swt.sebagai berikut: 

      

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

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

 

Selain tujuan diatas, yaitu menjadi Abdi Allah; menyembah kepada Allah, 

pendidikan Islam juga bertujuan untuk terbentuknya kepribadian muttaqien. Karena 

taqwa adalah suatu yang harus menjadi kepribadian kita dan yang dipandang derajat 

tinggi/mulia menurut ukuran Allah, sesuai dengan firman Allah: 
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Artinya: Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13). 

 

Sebagaimana dijelaskan ayat Al-qur‟an diatas maka ketaqwaan harus 

menjadi tujuan pendidikan Islam. Sedangkan menurut Hasan Langgulung, bahwa 

tujuan pendidikan dalam Islam adalah sama dengan tujuan hidup manusia dalam 

Islam, yaitu memikul amanah Allah SWT. di muka bumi dalam rangka ibadah 

kepada Allah SWT. Tujuan ini lebih lanjut diperinci menjadi: 

a. Membina generasi muda agar menyembah Allah SWT. dengan cara 

melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

b. Mendidik generasi muda agar dapat hidup di masyarakat dengan mengakui 

adanya prinsip kerja sama, persaudaran dan persamaan 

c. Mendidik generasi muda agar menggunakan akal pikirannya dengan cermat dan 

produktif 

d. Membentuk pribadi yang suka terbuka dan bergaul dengan orang lain serta 

menjauhi sikap menyendiri dan menonjolkan diri 

e. Mendidik generasi muda agar menggunakan pemikiran ilmiah.
84

 

 

Selain itu, Hasan Langgulung juga berpendapat, bahwa tujuan pendidikan 

agar diarahkan pada: 

a. Pembentukan insan yang saleh, yaitu manusia yang mendekati kesempurnaan 

yang ditandai oleh memiliki rasa harga diri, peri kemanusiaan, kesucian, kasih 

saying, kecintaan, kesehatan jasmani dan rohani, penguasaan diri, dinamis, 

tanggung jawab, jujur, ikhlas, memerintah yang ma‟ruf dan menjauhi yang 

mungkar, memiliki rasa keindahan dan keseimbangan dalam hidup 

b. Pengembangan masyarakat yang saleh, yaitu masyarakat yang percaya bahwa ia 

memiliki mengemban misi kebenaran dan kebaikan. Dengan tercapainya dua 

macam tujuan ini, maka akan tercipta keseimbangan hidup individual dan social, 
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serta keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan 

seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, perasaan dan indra.
85

 

 

Sedangkan Ibnu Khaldun merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan 

berpijak pada firman Allah SWT. sebagai berikut: 

        

 

Artinya: Dan carilah (pahala) pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu di dunia (kenikmatan)… (Q.S. Al-Qashash [28]: 77). 

 

Berdasarkan ayat diatas, Ibnu Khaldun merumuskan bahwa tujuan 

pendidikan Islam terbagi atas dua macam, yaitu tujuan yang berorientasikan 

ukhrawi, yaitu membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban kepada Allah, 

dan tujuan yang berorientasi duniawi, yaitu membentuk manusia yang mampu 

menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan, agar hidupnya lebih 

layak dan bermanfaat bagi orang lain.
86

 

Tujuan akhir dari pendidikan adalah mengandung nilai-nilai Islami dalam 

segala aspeknya, yaitu aspek normatif, aspek fungsional, dan aspek operasional. Hal 

tersebut menyebabkan pencapaian tujuan pendidikan tidak mudah, bahkan sangat 

kompleks dan mengandung resiko mental-spiritual, lebih-lebih menyangkut 
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internalisasi nilai-nilai islami, yang didalamnya terdapat iman, Islam, dan ikhsan, 

serta ilmu pengetahuan menjadi pilar-pilar utama.
87

 

Menurut Muhammad Athahiyah al-Abrasyi mengemukakan bahwa tujuan 

pendidikan adalah tujuan yang telah ditetapkan dan di lakukan oleh Nabi 

Muhammad Saw. sewaktu hidupnya, yaitu pembentukan moral yang tinggi, karena 

pendidikan moral merupakan jiwa pendidikan Islam, sekalipun tanpa mengabaikan 

pendidikan jasmani, akal, dan ilmu praktis
88

. 

Dari beberapa rumusan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil yang memiliki wawasan kaffah 

agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, ke khalifahan, dan pewaris Nabi, 

karena itu tujuan akhir pendidikan Islam harus selaras dengan tujuan dalam Islam, 

yaitu terbentuknya insal kamil sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Imron [3]: 

102: 

       

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 

Keadaan beragama Islam. 
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5. Komponen Pendidikan Islam  

a. Pendidik  

Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa 

yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam 

perkembnagan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu 

mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. dan 

mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu 

yang mandiri.
89

 Pendidik dalam pendidikan Islam merupakan orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, 

maupun psikomotorik.
90

 

Pendidikan Islam menggunakan tanggung jawab sebagai dasar untuk 

menentukan pengertian pendidik, sebab pendidikan merupakan kewajiban agama, 

dan kewajiban hanya dipikul kepada orang yang telah dewasa. Kewajiban tersebut 

pertama-tama bersifat personal, dalam arti setiap orang bertanggung jawab atas 

pendidikan dirinya sendiri, kemudian bersifat sosial dalam arti setiap orang 

bertanggung jawab atas pendidikan orang lain.
91

 Dasar kewajiban tersebut adalah 

firman Allah sebagai berikut:  
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim [66]: 6). 

 

Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Bukhari Umar dijelaskan bahwa, 

tugas pendidik dalam pendidikan Islam yang utama adalah menyempurnakan, 

membersihkan, menyucikan, serta membimbing hati manusia untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik dalam 

pendidikan dapat disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:  

1) Sebagai pengajar (instruksional) yang bertugas merencanakan program 

pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta melakukan 

penilaian setelah program dilakukan.  

2) Sebagai pendidik (educator) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat 

kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah 

menciptakannya.  

3) Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, 

peserta didik, dan masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang 

menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, 

dan partisipasi atas program pendidikan yang telah dilakukan.
92

 

 

b. Peserta didik  

Dalam bahasa arab terdapat istilah yang bervariasi tentang peserta didik. 

Diantaranya Thalib, Muta‟allim, dan Murid. Thalib berarti orang yang menuntut 
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ilmu, muta‟allim berarti orang yang belajar, sedangkan murid berarti orang yang 

berkehendak atau ingin tahu.
93

 

Al-Ghazali merumuskan beberapa kode etik yang harus diperhatikan dan 

dijalankan oleh peserta didik, di antaranya sebagai berikut: 

1) Peserta didik harus belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada 

Allah SWT. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut 

untuk selalu mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang 

tercela. Sesuai dengan firman Allah:  

          

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya shalatku, ibadahku, 

hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” 

(Q.S. Al-An‟am [6]: 162). 

2) Peserta didik harus mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan 

masalah ukhrawi. Sesuai dengan firman Allah:  

    

Artinya: “Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang 

permulaan”. (Q.S. ad-Dhuha [93]: 4). 

3) Bersikap tawadhu‟ (rendah hati) dengan cara meninggalkan kepentingan 

pribadi untuk kepentingan pendidikannya.  

4) Menjaga pikiran dari pertentangan yang timbul dari berbagai aliran.  
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5) Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrawi maupun duniawi.  

6) Belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang 

mudah menuju pelajaran yang sukar, atau dari ilmu fardhu „ain menuju ilmu 

fardhu kifayah. Sesuai dengan firman Allah:  

   

Artinya:“Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)” 

(Q.S. Al- Insyiqaq [84]: 19). 

7) Belajar ilmu sampai tuntas kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. 

8) Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang di pelajari. 

9) Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum masuk ilmu duniawi.  

10) Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan yaitu ilmu dapat 

bermanfa‟at, membahagiakan, menyejahterakan serta memberi keselamatan 

hidup di dunia dan di akhirat.  

11) Peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik.
94

 

c. Metode  

Metode adalah seperangkat cara yang digunakan oleh pendidik dalam 

upaya memberikan pengajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Adapun upaya pendidik untuk memilih metode yang tepat dalam 

mendidik peserta didik harus disesuaikan dengan tuntutan agama.
95

 Adapun 
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Ahmad Tafsir mengartikan metode pendidikan “Sebagai segala cara yang 

digunakan dalam upaya mendidik.”
96

  

Metode mengajar dalam pendidikan Islam sebenarnya dapat saja 

mengadopsi metode yang dipakai dalam pengajaran secara umum selama tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur‟an. Metode-metode tersebut 

diantaranya, metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode 

demonstrasi, metode karya wisata, metode penugasan, metode eksperimen, metode 

sosiodrama dan lain-lain.
97

  

Al-Nahlawi mengemukakan metode Qur‟an dan Hadis yang dapat 

menyentuh perasaan, yang dikutip oleh Ahmad Tafsir meliputi:
98

  

1) Metode Hiwar Qur‟ani dan Nabawi  

Hiwar (dialog) ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih 

mengenai suatu topik dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang 

dikehendaki (dalam hal ini oleh guru).  

2) Metode Kisah Qur‟ani dan Nabawi  

Dalam pendidikan Islam terutama pendidikan agama Islam (sebagai suatu 

bidang studi) kisah sebagai metode pendidikan amat penting, dikatakan amat 

penting karena, kisah selalu memikat, karena mengundang pembaca atau 

pendengar untuk mengikuti peristiwanya, kisah Qur‟ani Nabawi, dapat 

menyentuh hati manusia karena kisah itu menampilkan kisah tokoh dalam 

konteksnya yang menyeluruh, mendidik perasaan keimanan , membangkitkan 

berbagai perasaan seperti khouf, ridho dan cinta  

3) Metode Amtsal (perumpamaan)  

Dalam hal ini guru memberikan contoh perumpamaan yang 

pengungkapannya tentu saja sama dengan metode kisah yaitu dengan ceramah 

atau membaca teks. Adapun kelebihan metode ini adalah, dapat mempermudah 

siswa memahami konsep yang abstrak, karena perumpamaan mengambil benda 
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konkrit, dapat merangsang kesan terhadap makna yang tersurat dalam 

perumpamaan, lebih logis dan mudah dipahami.  

4) Metode Teladan 

Guru adalah contoh dari siswa, maka seorang pendidik harus dapat 

bertindak bijak (lebih efektif dan efisien), dan teladan yang baik adalah guru 

yang dapat mengikuti jejak Rasulullah SAW.  

5) Metode Pembiasaan  

Pembiasaan sebenarnya mempunyai inti pengalaman, kebiasaan yang 

dalam hal ini, adalah berhubungan dengan kebaikan sehingga hal tersebut perlu 

diamalkan.  

6) Metode Ibrah dan Mu‟izah  

Ibrah atau Ibrah adalah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia 

kepada intisari sesuatu yang disaksikan dan dihadapi, dengan menggunakan nalar 

yang menyebabkan hati mengakuinya. Adapun Mu‟izah adalah nasihat yang 

lembut yang diterima oleh hati dengan cara memperjelaskan pahala atau 

ancamannya.  

7) Metode Targhib dan Tarhib  

Targhib ialah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai 

bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. Mendidik dengan 

targhib berarti menyampaikan hal-hal yang menyenangkan kepada peserta didik 

agar ia mau melakukan sesuatu yang baik. Sedangkan mendidik dengan tarhib 

berarti menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan agar peserta didik 

melakukan sesuatu guna mencegah hal tersebut atau agar peserta didik tidak 

melakukan hal yang buruk tadi. 

Islam memberi arahan dalam memberi hukuman terhadap anak atau peserta 

didik hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
99

  

1) Tidak menghukum anak ketika marah, karena terbawa emosional yang 

dipengaruhi nafsu setan.  

2) Tidak menyakiti perasaan dan harga diri anak.  

3) Tidak merendahkan derajat dan martabat yang dihukum.  

4) Tidak menyakiti secara fisik.  

5) Bertujuan mengubah perilaku yang tidak atau kurang baik.  
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Menurut Al-Abrasyi yang dikutip Abd Rahman Assegaf menyatakan 

bahwa, “Metode pendidikan dan pengajaran dalam rangka pendidikan Islam sangat 

banyak terpengaruh oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam telah 

menyerukan adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam 

belajar.”
100

 

d. Kurikulum  

Kata kurikulum dalam bahasa Arab berasal dari kata “manhaj” yang 

mempunyai arti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada 

berbagai bidang kehidupan. Sedangkan arti “manhaj” kurikulum dalam 

pendidikan Islam adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan 

oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.
101

 

Pendidikan Islam dibangun atas dasar pemikiran yang Islami, bertolak dari 

pandangan hidup dan pandangan tentang manusia, serta diarahkan pada tujuan 

pendidikan yang dilandasi kaidah-kaidah Islam. Adapun pokok-pokok materi 

kurikulum pendidikan Islam yaitu:
102

  

1) Hubungan manusia dengan Allah SWT 

Hubungan vertikal antara insan dengan khaliknya mendapatkan prioritas 

pertama dalam penyusunan kurikulum, karena pokok ajaran inilah yang pertama-

tama perlu ditanamkan pada anak didik. 
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2) Hubungan manusia dengan manusia  

Aspek pergaulan hidup manusia dengan sesamanya sebagai pokok ajaran 

Islam yang penting ditempatkan pada prioritas kedua. Tujuan kurikuler yang 

hendak dicapai mencakup segi kewajiban, hak dan larangan dalam hubungan 

dengan sesama manusia 

3) Hubungan manusia dengan alam  

Tujuan kurikuler yang hendak dicapai mencakup segi cinta alam dan turut 

serta untuk memelihara, mengolah dan memanfaatkan alam sekitar, sikap syukur 

terhadap nikmat Allah SWT, serta mengenal hukum-hukum agama tentang 

makanan dan minuman. 

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir komponen-komponen dari kurikulum 

pendidian Islam yaitu: tujuan, isi atau program, metode atau proses belajar 

mengajar dan evaluasi.
 103

 

 

e. Evaluasi  

Evaluasi merupakan akhir dari suatu pekerjaan. Dengan demikian, evaluasi 

pendidikan Islam merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan pendidik untuk 

mengetahui seberapa jauh proses pendidikannya telah mencapai tujuan. 

Sehubungan dengan ini, secara sistematis Zuhairini, sebagaimana dikutip oleh 
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Baharuddin menyebutkan bahwa, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan 

untuk menentukan taraf kemampuan suatu pekerjaan dalam pendidikan Islam.”
104

  

Dalam melaksanakan evaluasi, terdapat beberapa prinsip-prinsip evaluasi 

dalam pendidikan Islam yaitu:
105

  

1) Prinsip berkelanjutan  

Prinsip ini dimaksudkan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan sekali 

dalam satu jenjang pendidikan, setahun, semester, catur wulan, atau sebulan. 

Akan tetapi harus dilakukan setiap saat, dengan evaluasi secara kontinu ini 

perkembangan anak didik dapat terkontrol dengan baik.  

2) Prinsip universal  

Prinsip ini maksudnya adalah evaluasi hendaknya dilakukan untuk semua 

aspek sasaran pendidikan, aspek tersebut ialah kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

3) Prinsip keikhlasan  

Pendidik yang ikhlas dalam mengevaluasi terlihat dari sikapnya yang 

transparan dan obyektif. Pendidik tidak hanya mampu menunjukkan kesalahan-

kesalahan siswa, tetapi juga dapat menunjukkan jalan keluarnya. Pentingnya 

melakukan evaluasi dapat dicerna dari al-Qur‟an, hal ini dapat dicermati dalam 

proses tarbiyah pada figur Adam.  
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Dari sini dapat dipahami bahwa setelah melaksanakan kegiatan pendidikan-

Nya berupa mengajari Nabi Adam dengan nama-nama benda, Allah mengadakan 

evaluasi berupa perintah untuk menyebutkan nama-nama benda tadi (Q.S. al-

Baqarah [2]: 33).
106

 Oleh karena itu, pentingnya melakukan evaluasi dalam praktik 

pendidikan Islam pada konteks kekinian bisa berangkat dari paradigma ini. 

Pendidikan Islam memandang bahwa materi lebih menekankan pada 

perubahan tingkah laku maupun perkembangan diri murid setelah melalui proses 

belajar. Misalnya, setelah belajar tentang materi Islam anak didik dapat 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang didasari dengan nilai-nilai Islam. 

Evaluasi tidak hanya pada semesteran, tetapi dalam evaluasi harian diterapkan 

sebagai catatan mengenai perkembangan anak. Islam mengajarkan bahwa setiap 

individu harus merasa ada yang memonitor setiap saat, karena Allah Maha 

Melihat.  
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BAB III 

BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA AZYUMARDI AZRA 

 

A. BIOGRAFI  

1. Sejarah Kehidupan Azyumardi Azra 

Azyumardi Azra lahir di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 

pada 4 Maret 1955. Ayahnya bernama Azikar seorang tukang kayu, pedagang 

cengkeh dan koprah. Ibunya bernama Ramlah, yang berprofesi sebagai guru agama 

Islam disebuah Sekolah Dasar (SD) dekat rumahnya. Terlahir sebagai anak ketiga 

dari keluarga yang sangat agamis. Sejak kecil, Azra dididik dari kedua orang tuanya 

untuk mencintai ilmu pengetahuan.  

Meskipun secara finansial kondisi keuangan keluarga Azra termasuk pas-

pasan, keluarga ini tetap mementingkan pendidikan anak-anaknya hingga kejenjang 

yang lebih tinggi. Berkat kerja keras sang ayah dan ditambah dengan gaji yang 

diperoleh sang ibunda, sejak kecil Azra mendapat kesempatan mengenyam 

pendidikan. Melalui ayahnya pula, ia belajar mempelajari ilmu. Kedua orang tuanya 

menyadari betul bahwa mereka tidak dapat mewariskan dan membekali harta benda 

kepada anak-anaknya, termasuk kepada Azra, selain dorongan untuk menuntut ilmu 

pengetahuan.
1
 

Kehidupan rumah tangga Azra dimulai ketika ia menyunting gadis idaman, 

Ipah Farihah, kelahiran Bogor 19 Agustus 1959, tepatnya pada tanggal 13 Maret 
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1983. Ia adalah adik kelasnya di fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta. Keberanian ini, dilakukan olehnya karena ia merasa sudah cukup matang 

dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
2
 Dari pernikahan ini, ia dikaruniai 

empat orang anak yaitu tiga putra dan satu putrid masing-masing: Raushan fikri 

Usada (3 April 1984), Firman El-Ammy Azra (23 Januari 1990) Muhammad 

Subhan Azra (10 Januari 1994), dan Emily Sakina Azra (April 1998).
3
  

 

2. Riwayat Pendidikan Azyumardi Azra 

Pendidikan awal Azra dimulai dari Sekolah Dasar yang berada didekat 

rumahnya. Sejak kecil Azra telah dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai, 

bahkan ia sudah dapat membaca sebelum memasuki Sekolah Dasar. Hal ini karena 

sejak kecil ia sudah terbiasa untuk diajak membaca koran setiap hari. Menurut Azra, 

gurunya pun heran akan kemampuan membacanya tersebut, karena di SD ia sudah 

tidak perlu belajar membaca lagi sebagaimana dilakukan teman-teman seusia pada 

zamannya. Selain terbiasa diajak sang ayah membaca koran, dia juga sudah 

diajarkan orang tuanya untuk membaca nama-nama bus yang melewati desanya, 

Lubuk Alung. Ia pun masih mengingat salah satu nama bus yang melewati 

rumahnya pada waktu itu, yaitu NPM. 

Sekolah menengah pertamanya dilanjutkan disekolah Pendidikan Guru 

Agama Negeri ( PGAN ) Padang. Disekolah menengah ini bakat Azra sebagai orang 
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yang cerdas sudah kelihatan, yakni dibidang ilmu hitung atau matematika. Berkat 

kemahirannya dikedua bidang inilah, pada saat itu juga dia mendapat sebutan dari 

teman-temannnya”Pak Karniyus”; nama guru Aljabar dan Ilmu Ukur disekolahnya. 

Kalau pak Karniyus tidak hadir maka Azra yang menggantikan mengajar didepan 

kelas. Sedangkan dibidang ilmu keagamaan, Azra banyak mendapatkan dan 

bersentuhan dengan nilai-nilai Islam modernis dan tradisional yang didapat diluar 

sekolah. 

Setelah menyelesaikan sekolah di PGAN pada 1975, ayahnya meminta Azra 

untuk melanjutkan studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang. 

Meskipun, rupanya Azra tidak memiliki minat utuk melaksanakan amanah sang 

ayah, karena dia lebih suka untuk melanjutkan kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (IKIP), atau belajar sejarah di Universitas Andalas. Namun demikian, 

karena sang ayah tetap menginginkan Azra melanjutkan kuliah di perguruan tinggi 

Islam atau IAIN Padang, Azra sendiri akhirnya mengambil keputusan untuk 

mengabulkan keinginan sang ayah dengan catatan, kuliahnya di IAIN Jakarta. Ia 

menyadari betul akan faktor geografis, bahwa Jakarta merupakan kota metropolitan 

yang sangat kondusif untuk mengembangkan tradisi intelektual yang dia impikan. Ia 

juga banyak belajar dan ingin meneruskan kiprah para tokoh Minang yang sudah 

lebih dulu merantau dan berhasil menjadi tokoh intelektual di Indonesia, seperti 

Muhammad Natsir, Baya Hamka, dan tokoh-tokoh Minang lainnya. 

Saat kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azra sudah dikenal sebagai 

aktivis, baik di organisasi intra maupun ekstra Universitas. Pertama-tama ia terpilih 
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sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, dan terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 

cabang Ciputat periode 1981-1982. Meski Azra banyak terlibat di kegiatan 

kemahasiswaan baik ekstra maupun intra kampus, sejak masa kuliah ia juga telah 

dikenal sebagai bukan hanya seorang aktivis melainkan juga sebagai seorang 

pemikir dan intelektual. Sebagai bukti dari aktivitas intelektualisme yang digeluti 

Azra adalah keterlibatannya di dunia jurnalistik atau tulis menulis dimedia massa, 

tanpa meninggalkan aktivitasnya di kegiatan kampus. Saat itu, dia telah bergabung 

di majalah Panji Masyarakat sebagai wartawan. Sambil melaksanakan tugasnya 

sebagai wartawan, rupanya sejak saat itu pulalah dia mengasah kepiawaiannya 

dalam mengolah kata untuk menuangkan berbagai ide dan gagasan dalam bentuk 

karya tulis. Ia mulai aktif menulis diberbagai kolom sejak usia muda, dan keaktifan 

dan kebiasaan menulis itu, baik artikel maupun buku, dia bawa hingga usia matang. 

Kemampuan dan produktivitasnya menulis berlanjut hingga kini, disela-sela 

kesibukannya sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan anggota dewan 

kehormatan dalam berbagai organisasi bertaraf nasional maupun internasional. 

Bahkan, hingga kini, dia merupakan salah satu intelektual Muslim yang paling 

produktif menulis.
4
 

Azyumardi lulus dari Fakultas Tarbiyah, IAIN Jakarta pada tahun 1982. 

Setelah selesai kuliah S1 Azyumardi Azra pernah mencoba bekerja pada Lembaga 

Riset Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI pada tahun 1982 sampai 1983. Akan 

                                                           
4
 Siti Napsiyah Ariefuzaman, Op. Cit, h. 48-50. 
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tetapi, ia tidak bertahan lama bekerja disitu, karena merasa tidak cocok ia 

memutuskan keluar. Dan pada tahun 1986, memperoleh beasiswa Fullbright 

Scholarship untuk melanjutkan studi S2 ke Columbia University, Amerika Serikat. 

Dia memperoleh gelar MA (Master of Art) pada Departemen Bahasa dan Budaya 

Timur Tengah pada tahun 1988. Tesis yang ditulis berjudul, “The Rice and Decline 

of Minangkabau Surau: A Tradisonal Islamic Educational Institutional In West 

Sumatera During The Dutch Colonial Government.
5
  

Kemudian, memenangkan beasiswa Columbia President Fellowship dari 

kampus yang sama, tapi kali ini Azyumardi pindah ke Departemen Sejarah dan 

memperoleh gelar MA lain di tahun 1989, kemudian gelar Master of Philosophy 

(MPhil) di tahun 1990 

Pada tahun yang sama Azyumardi Azra berkesempatan melanjutkan S3, dua 

tahun kemudian tepat pada tahun 1992 ia memperoleh gelar doktor Philosophy 

Degree (PhD) dengan disertasi berjudul “The Transmission of Islamic Reformism to 

Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay –Indonesian “Ulama in the 

Seventeenth and eighteenth Centuries.” Disertasi ini bahkan telah dipublikasikan 

oleh Australia Association of Asian Studies bekerja sama dengan Allen Unwin.  

Kembali ke Jakarta di tahun 1993 Azyumardi mendirikan sekaligus menjadi 

pemimpin redaksi Studia Islamika sebuah jurnal Indonesia untuk studi Islam. Azra 

Kembali melanglang buana, pada tahun 1994-1995 dia mengunjungi Southeast 

                                                           
5
Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, Op. Cit, h. 394-

395. 



78 
 

 

Asian Studies pada Oxford Centre for Islamic Studies, Oxford University, Inggris, 

sambil mengajar sebagai dosen pada St. Anthony Collecge. Azyumardi pernah pula 

menjadi professor tamu pada University of Philipphines, Philipina dan University 

Malaya, Malaysia keduanya di tahun 1997. Selain itu, dia adalah anggota dari 

Selection Committee of Southeast Asian Regional Exchange Program (SEASREP) 

yang diorganisir oleh Toyota Foundation dan Japan Center, Tokyo, Jepang antara 

tahun 1997-1999.
6
  

Pada 2004 disertasi ini diterbitkan berturut-turut pada Canberra (Allen 

Unwin dan AAAS), Hanalulu (Hawai University Press), dan Leiden, Belanda 

(KITLV Press).
7
 

 

3. Riwayat Pekerjaan Azyumardi Azra 

Awalnya Azyumardi tak pernah terobsesi apalagi bercita-cita, sedari awal 

Azyumardi sebenarnya lebih berminat masuk ke IKIP ketimbang IAIN. Dari IAIN 

inilah karir Azyumardi justru berkilau. Intelektualitasnya terus bertumbuh seiring 

dengan banyak komunitas diskusi yang ia masuki. Kata penulis Sembilan buku ini, 

“Perjalanan hidup saya kelihatannya mengalir saja seperti air”.  

Mengalir seperti air itu pulalah, putra ketiga dari pasangan Azikar dan 

Ramlah ini meniti perjalanan karirnya.dari seorang wartawan, dosen, peneliti, 

                                                           
6
 Budi Handrianto, 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia (cet. I), (Jakarta: Hujjah Pers, 2007), h. 

101. 
7
 Siti Napsiyah Ariefuzaman, Op. Cit, h. 50. 
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pembantu rektor sampai didaulat menjadi rektor.
8
 Kapasitas dan kapabilitas 

intelektual Azra juga, antara lain yang membuatnya dipercaya sebagai rektor IAIN.
9
 

Pada masa kepemimpinanya, status IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, secara resmi 

berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, sejak 

20 Mei 2002.
10

 Berikut ini karir Azyumardi Azra dalam dunia intelektual: 

1. Menjadi wartawan Panji Masyarakat (1979-1985),  

2. Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta (1979-1982), 

3. Ketua Umum Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat (1981-1982), 

4. Pemimpin redaksi Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies 

(Jakarta, 1994-sekarang), 

5. Anggota the International Association of Historian of Asia (IAHA), Visiting 

Fellow pada Oxford Centre for Islamic Studies, Oxford University (1997-

1995), 

6. Dosen tamu University of Philipines dan University Malaya (1997), 

7. Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1998-2002), 

8. Guru Besar Sejarah Fakultas Tarbiyah Adab IAIN Jakarta, dan Pembantu 

Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1998), 

                                                           
8
 Budi Handrianto, Op. Cit, h. 100-101. 

9
 Siti Napsiyah Ariefuzaman, Op. Cit, h. 50. 

10
 Azyumardi Azra, Malam Seribu Bulan: Renungan-Renungan 30 Hari Ramadhan, (Jakarta: 

Erlangga, 2005), h. 184. 
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9. Anggota Selection Committee pada the Toyota Foundation dan the Japan 

Foundation (1998-1999), 

10. Anggota Steering Committee SEARSREP (Southeast Asian Studies Regional 

Exchange Program ) pada 1998, 

11. Memperoleh penghargaan buku utama 1999 dalam bidang Humaniora dan 

Sosial dari Yayasan buku utama dan Depdiknas. Penghargaan ini merupakan 

prestasi yang diberikan kepada Azyumardi Azra melalui buku yang 

ditulisnya yang berjudul Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana 

& Kekuasaan (Bandung, Rosdakarya 1999), 

12. Sebagai professor tamu internasional pada Departemen Studi Timur Tengah, 

New York University (NYU) pada 2001, 

13. Dosen pada NYU, Harvard University (di Asia Center), serta pada Columbia 

University (2001), 

14. Pembimbing sekaligus penguji asing untuk beberapa disertasi di Universitas 

Malaya (2001) University Kebangsaan Malaysia, maupun di University of 

Leiden.
11

, 

15. Menjabat kembali sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2002-

2006), 

16. Memperoleh “30
th

 Mizan Award” sebagai penulis paling produktif pada 

2003. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh menteri  Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar, M. Sc. 

                                                           
11

 Budi Handrianto, Op. Cit, h. 102. 
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17. Ia juga merupakan orang Asia Tenggara pertama yang diangkat sebagai 

Professor Fellow di Universitas Melbourne, Australia (2004-2009), 

18. Anggota Dewan Penyantun (Board of Trustees) Internasional Islamic 

University Islamabad Pakistan (2004-2009), 

19. Anggota Dewan Pendiri Kemitraan Pertnership for Governance Reform in 

Indonesia (2004-sekarang), 

20. Institute of Global Ethics and Religion, USA (2004-sekarang), 

21. Multi Faith Centre, Griffith University, Brisbane (2005-sekarang), 

22. Mendapatkan 50
th

 Aniversary  Award dari the Asia Foundation (TAF) pada 

7 April 2005, di Jakarta. Penghargaan ini doberikan atas dedikasi Azra 

dalam upaya reformasi pendidikan di Indonesia.
12

 

23. Doctor honoris cuasa dari Amerika Serikat, tepatnya dari Carrol College 

pada 7 Mei 2005. Gelar tersebut didasarkan pada keputusan dewan 

penyantun Carrol College dengan sejumlah paertimbangan. Diantaranya, 

Azra dinilai sebagai Ilmuan dan pribadi yang berkomitmen pada 

pengembangan saling pengertian dan perdamaian senantiasa mendorong 

kaum muslimin, khususnya bangsa Indonesia untuk menciptakan hubungan 

multinasional dengan mendapatkan perdamaian sebagai motif. 

24. Menerima penghargaan  Bintang Mahaputra dari Presiden Republik 

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Agustus 2005. 

Azyumardi Azra dinilai sebagai salah satu putra bangsa Indonesia yang turut 

                                                           
12

 Ibid,  h. 54-55. 
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berjasa dalam menyumbangkan pemikirannya terhadap pembangunan 

bangsa dan demokrasi. Ia dinilai selalu mengusung pluralism dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

25. Center for the Study of Comtemporary Islam (CSCI, University of 

Melbourne, 2005-7), 

26. Journal Sejarah (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2005-sekarang), 

27. Tripartite Forum for Inter-Faith Cooperation (New York, 2006-sekarang), 

28. LibforAll, USA (2006-sekarang), 

29. Dewan Penasehat United Nations Democracy Fund (UNDEF, New York, 

2006-8), 

30. Deputi Kesra pada Sekretariat Wakil Presiden RI (April 2007-20 Oktober 

2009,
13

 

31. Stockholm (2007-sekarang), 

32. Anggota World Economic Forum’s Global Agenda Council on the West-

Islam Dialogue (Dravos 2008-sekarang).
14

, 

33. Journal of Qur’anic Studies (SOAS, University of London, 2006-sekarang), 

34. Journal of Usuluddin (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006-sekarang), 

35. The Australian Journal of Asian Law (Sydney, Australia, 2008-sekarang), 

                                                           
13

 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Milenium III, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 323. 
14

 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Milenium III, Op. Cit, h. 324. 
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36. IAIS Journal of Civilisation Studies (Internasional Intitute of Advanced 

Studies, Kuala Lumpur, 2008-sekarang), 

37. Journal of Royal Asiatic Society (JRAS, London, 2009-sekarang), 

38. Journal of Islamic Studies (Oxford Centre for Islamic Studies, 2010-

sekarang), 

39. Jurnal Akademika (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010-sekarang).
15

 

40. Dosen Pasca Sarjana Fakultas Adab dan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 

41. Internasional IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), 

42. Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI),  

43. Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS),  

44. External Examiner, PhD Program University Malaya (UM),  

45. Dewan Redaksi Jurnal Ulumul Qur’an,  

46. Anggota Dewan Redaksi Islamika,  

47. Pimpinan Redaksi Jurnal studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic 

Studies,  

48. Wakil Direktur Pusat Pengkjian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,  

49. Anggota Redaksi Jurnal Quranic Studies,  

50. SOAS/University of London, dan  

51. Jurnal Ushuludin University Malaya, Kuala Lumpur.
16

 

                                                           
15

 Ibid, 
16

 Siti Napsiyah Ariefuzaman, Op. Cit, h. 50-51. 
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52. Mendapatkan penghargaan gelar CBE (Commander of the Order of British 

Empire) dari ratu Elizabeth, kerajaan Inggris atas jasa-jasanya dalam 

hubungan antar agama dan peradaban.
17

 

 

Untuk melepas kejenuhan pekerjaan rutinnya, sang perokok berat sesekali 

melakukan jogging, hobi lamanya, atau menonton pertandingan sepakbola. 

Sebenarnya ia menyadari bahwa hobi merokoknya ini merupakan kebiasaan buruk. 

Dulu, ia perrnah sukses berhenti merokok selama dua tahun, tapi kemudian menjadi 

pecandu lagi.
18

 

 

B. Karya Azyumardi Azra 

Azra memiliki obsesi yang besar untuk mengubah pemikiran Islam di 

Indonesia, telah pula ditorehkan melalui karya-karya geniusnya, baik dalam bentuk 

tulisan artikel dan esei yang dimuat di berbagai media massa maupun sejumlah buku 

yang pernah di terbitkan. Berikut karya Azyumardi Azra yang dipublikasikan secara 

nasioanal maupun internasional, antara lain: 

1. "A Hadhrami Relegious Scolar in Indonesia: Sayyad Uthman", dalam U. 

Freitag & W.G. Clarence-Smith (eds.), Hadhrami Tranders, Scholars, and 

Statesmen in the Indian Ocean 1950-1960, Leiden, E.J. Brill, 1977. 

                                                           
17

 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Millenium III, Op. Cit, h. 325. 
18

 Op. Cit, h. 103-104. 
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2. "Education, Law, Mysticisme; Constructing Social Realities", dalam Mohd. 

Taib Osman (ed.), Islamic Civilization in the Malay World, Kuala Lumpur & 

Istanbul, Dewan Bahasa dan Pustaka & IRCICA, 1997, 

3. Opposition To Sufism In The Eastindia In The Seventeenth And 

Eighteenthcenturies, dalam Frederick De Jong And Bernd Radthe (Edit), 

Islamic Mysticism Contested Thirteenth Centuries Of Controvercies And 

Polemic (Leiden: Briil, 1999), 

4. Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan (Pustaka Panjimas, 1983),  

5. Mengenal Ajaran Kaum Sufi (Pustaka Jaya, 1984), 

6. Perkembangan Modern dalam Islam (Yayasan Obor Indonesia, 1985),  

7. Perspektif Islam di Asia Tenggara (Yayasan Obor Indonesia, 1984).  

8. Agama di Tengah Sekularisasi Politik (Pustaka Panjimas, 1985), 

9. Pergolakan Politik Islam (Jakarta, Paramadina, 1996), 

10. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan 

XVIII (Bandung, Mizan, 1998), 

11. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta: 

Logos, Wacana Ilmu, 1999), 

12. Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam (Ciputat, Logos, 1999),  

13. Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan (Jakarta, Rajawali Pers, 

1999),  

14. Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam (Jakarta, Paramadina, 

1999),  
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15. Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan (Remaja Rosda 

Karya, 1999) 

16. Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan (Bandung, 

Rosdakarya ). Buku terakhir ini terpilih sebagai buku terbaik bidang 

humaniora dan ilmu-ilmu sosial, Yayasan Buku Utama 1999. 

17. The Islamic Factor In Post Soeharto In Indonesia, Dalam Chrismanning Dan 

Petter van Dierman (Edit), Indonesia In Transition: Social Aspects Of 

Reformation and Crisis (Singapura: RSP-ANU & ISEAS, 2000), 

18. Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih (Bandung, Mizan, 2000) 

19. Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah 

(Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 

20. Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi; 

Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antar Umat 

(Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), 

21. Menggapai Solidaritas: Tensi antara Demokrasi, Fundamentalisme, dan 

Humanisme (Jakarta, Pustaka Panjimas, 2002), 

22. Konflik Baru Antar-Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas 

(Jakarta, Rajawali Pers, 2002), 

23. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal, (Bandung, Mizan, 2002), 

24. Surau: Pendidikan Islam Tradisional di Tengah Modernisasi dan Transisi 

(Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 2003), 
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25. “Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII, Akar Pembaharuan Islam di Indonesia”, diterbitkan kencana, Jakarta, 

2004,  

26. “The Origins Of Islamic Reformism In Sountheast Asia: Network of Malay-

Indonesian and Middle Eastern „Ulama In The Seventeenth and Eighteenth 

Centuries”, diterbitkan Asian Studies Association of Australia in 

Association with Allen & Unwin and University of Press, Honolulu, 2004, 

27. ”Dari Harvard Hingga Makkah”. Buku ini diedit Idris Thaha dan diterbitkan 

Republika, 2005, 

28. “Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context”, yang 

diterbitkan The Asia Foundation, Solistie [Jakarta, Singapore], and ICIP ( 

Internasional Centre for Islam and Plurarism), 2006.
19

 

29. Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context (Jakarta & Singapore, 

TAF, ICIP, Equinox-Solstice, 2006), 

30. Islam In the Indonesian World: An Account of Institutional Development 

(Mizan Internasional: 2007), (cp-contributing editor),  

31. Islam Beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory 

(London: Ashgate: 2008) 

32. Varieties of Religious Authority: “Changes and Challenges in 20
th

 Century 

Indonesian Islam (Singapore: ISEAS, 2010), 

 

                                                           
19

Siti Napsiyah Ariefuzaman, Op. Cit, h. 52-54. 



88 
 

 

BAB IV 

KONSEP PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM  

MENURUT AZYUMARDI AZRA 

 

A. Gagasan Azyumardi Azra 

1. Tujuan Pendidikan Islam 

Istilah “tujuan” atau “sasaran” atau “maksud”, dalam bahasa Arab dinyata-

kan dengan ghardu atau hadafu atau maqsu>d.
1
 Sedangkan dalam bahasa Inggris, 

istilah “tujuan” dinyatakan dengan goal, direction, destination atau aim.
2
 Secara 

istilah, tujuan adalah arah atau haluan yang hendak dicapai melalui upaya atau 

aktivitas. 

Tujuan pendidikan Islam, menurut Azyumardi Azra ialah terbentuknya 

kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam adalah salah satu tujuan 

pendidikan Islam. Tetapi, seperti pendidikan umum lainnya, tentunya pendidikan 

Islam tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang lebih bersifat operasional sehingga 

dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan Islam mencapai tujuan lebih jauh. 

Tujuan pendidikan Islam yang dimaksud adalah tujuan pertama-tama yang hendak 

dicapai dalam proses pendidikan itu. Tujuan itu merupakan “tujuan antara” dalam 

mencapai “tujuan akhir” yang lebih jauh. Tujuan antara itu, menyangkut perubahan 

yang diinginkan dalam proses pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi 

                                                           
1
 Munawwir, Ahmad Warson dan Muhammad Faizun. Al-Munawwir Versi Bahasa Indonesia-

Arab, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 909. 
2
 Adams, Kimberly dan A. A. Waskito. Kamus Inggris Indonesia; Indonesia Inggris, (Jakarta: 

Kawah Media, 2012), h. 553. 
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anak didik, masyarakat maupun lingkungan tempat hidupnya.
3
 Tujuan yang 

dimaksud, yakni tujuan individual, tujuan sosial, dan tujuan profesional.
4
 Berikut 

penjelasan ketiga tujuan tersebut.
5
 

a. Tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu, pelajaran (learning) 

dan dengan kepribadian-kepribadian mereka dan apa yang berkaitan dengan 

individu-individu tersebut pada perubahan yang diinginkan pada tingkah lau, 

aktifitasdan pencapaiannya, dan pada pertumbuhan yang diingini pada 

pribadimereka, dan pada persiapan yang dimestikan kepada mereka pada 

kehidupan dunia dan akhirat. 

b. Tujuan-tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara 

keseluruhan, dengan tingkah laku masyarakat umumnya dan apa yang berkaitan 

dengan kehidupan ini tentang perubahan yang diingini dan pertumbuhan, 

memperkaya pengalamandan kemajuan yang diinginkan. 

c. Tujuan professional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai 

ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai usaha suatau aktivitas diantara 

aktivitas-aktivitas masyarakat. 

 

Sedangkan Ahmad D. Marimba menyebutnya dengan tujuan sementara dan 

tujuan akhir.
6
 Adapun tujuan akhir pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup 

seorang muslim. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan manusia yang 

menginginkan menjadi manusia yang baik.
7
 Tujuan hidup muslim sebagaimana 

firman Allah dalam QS al-Dhariyat/51: 56. 

      

                                                           
3 

Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Cet. I), (Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 7. 
4
 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: 2009), h. 191-192. 

5
 Ibid, h. 7. 

6 
Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 115. 

7
 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu 

Memanusiakan Manusia (cet IV), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 76. 
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Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku.  

Kemudian dijelaskan juga firman Allah 

        

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 

Keadaan beragama Islam. `( Q.S. Ali-Imran [3]: 102). 

Tujuan hidup muslim sebagaimana dijelaskan ayat-ayat al-Qur’an di atas, 

yakni untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa dan 

mengabdi kepada-Nya. Sebagai hamba Allah yang bertakwa, maka segala sesuatu 

yang diperoleh dalam proses pendidikan Islam itu tidak lain termasuk dalam bagian 

perwujudan pengabdian kepada Allah swt.
8
 Tujuan hidup ini, juga menjadi tujuan 

akhir pendidikan Islam.  

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyatakan bahwa: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
9
 

 

                                                           
8
 Azyumardi Azra, Op. Cit, Esei-esei…, h. 8. 

9
 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Jogjakarta: Laksana, 2012), h. 15. 
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Dari kutipan ini, jelaslah bahwa Undang-undang menjamin terwujudnya 

peserta didik yang beriman dan bertakwa sebagaimana dituntut dalam rumusan 

tujuan pendidikan.  

Muljono Damopolii menyatakan, bahwa perbedaan pendidikan pada 

umumnya dengan pendidikan Islam dapat diidentifikasi melalui tujuan yang ingin 

dicapai. Jika tujuan pendidikan Nasional hanya mementingkan pembentukan pribadi 

untuk kebahagiaan dunia, pendidikan Islam lebih dari itu, untuk menggapai 

kebahagiaan akhirat. Menurut Muljono, hal ini menjadi logis karena pendidikan 

Islam itu dalam implementasinya bersumber atau didasarkan pada al-Qur’an dan 

Hadis yang bukan hanya memberi tuntutan untuk kebahagiaan dunia, tetapi juga 

akhirat.
10

 

Berangkat dari tujuan-tujuan pendidikan Islam yang disebutkan di atas, jelas 

menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam ialah hasil yang ingin dicapai dari 

proses pendidikan yang berlandaskan Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam 

harus jelas konsepnya sehingga mampu diukur indikator keberhasilannya. 

Menurut Akhdiyat ada beberapa indikator tercapainya tujuan pendidikan 

Islam, dapat dibagi menjadi tiga tujuan dasar yaitu: 

a. Tercapainya peserta didik yang cerdas. Ciri-cirinya adalah memiliki tingkat 

kecerdasan intelektualitas yang tinggi. 

                                                           
10

 Damopolii, Muljono. Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2011), h. 54-55. 
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b. Tercapainya peserta didik yang memiliki kesabaran atau kesalehan emosional, 

sehingga tercermin dalam kedewasaan menghadapi masalah di kehidupannya. 

c. Tercapainya peserta didik yang memiliki kesalehan spiritual, yaitu menjalankan 

perintah Allah dan Rasul-Nya.
11

 

Dalam kehidupan sehari-hari, indikator tercapainya tujuan pendidikan Islam 

adalah bergaul dengan sesama manusia dengan baik dan benar, serta mengamalkan 

amar ma‟ruf nahi munkar kepada sesama manusia. Selain itu, memiliki kemampuan 

dan kemauan yang kuat untuk menjalani kehidupan berbekal ilmu-ilmu keislaman 

yang diridhai Allah dan Rasul-Nya. 

Selanjutnya, Azyumardi Azra mengerucutkan tujuan pendidikan menjadi 

dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut Azra, tujuan pendidikan 

Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk 

menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya, dan 

dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dalam konteks 

sosial-masyarakat, bangsa dan negara, maka pribadi yang bertakwa ini menjadi 

rahmatan lil „alamin, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia 

dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan umum/akhir pendidikan 

Islam.
12
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 Hasan Basri, Op. Cit, h. 189. 
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 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (cet. 

I), h. 8. 
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Adapun tujuan khusus, menurut Azra lebih praxis
13

 sifatnya, sehingga 

konsep pendidikan Islam jadinya tidak sekedar idealis ajaran-ajaran Islam dalam 

bidang pendidikan. Sehingga dapat dirumuskan harapan-harapan yang ingin dicapai 

dalam tahap-tahap penguasaan kognitif, afektif, dan psikomotorik, sekaligus dapat 

pula dinilai hasil-hasil yang telah dicapai. Dari tahapan-tahapan inilah kemudian 

dapat dicapai tujuan-tujuan yang lebih terperinci.
14

 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tujuan pendidikan secara 

esensial adalah terwujudnya peserta didik yang memahami ilmu-ilmu keislaman dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terwujudnya 

insan kamil, yakni manusia yang kembali kepada fitrahnya dan kepada tujuan 

kehidupannya sebagaimana ia berikrar sebagai manusia yang datang dari Allah dan 

kembali kepada Allah. 

 

2. Kurikulum Pendidikan Islam 

Istilah kurikulum pada awal mulanya digunakan dalam dunia olahraga pada 

zaman Yunani Kuno. Curriculum berasal dari kata currir, artinya pelari; dan curere, 

artinya tempat berpacu. Curriculum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh 

pelari.
15

 Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga 

pendidikan.
16

 Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan 
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sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan 

tingkat pendidikan.
17

  

Kemudian lebih detail Azyumardi Azra menyatakan, bahwa kurikulum 

merupakan pencapaian tujuan-tujuan yang lebih terperinci lengkap dengan materi, 

metode, dan sistem evaluasi melalui tahap-tahap penguasaan peserta didik terhadap 

berbagai aspek; kognitif, afektif, dan psikomotorik.
18

 Pengertian ini sejalan dengan 

pendapat Crow dan Crow yang dikutip oleh Abuddin Nata, bahwa kurikulum adalah 

rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara 

sistematik yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program 

pendidikan tertentu.
19

  

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk 

memperoleh gelar atau ijazah. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan 

Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang digunakan 

oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi 

pendidikan Islam, yaitu mengacu pada konseptualisasi manusia paripurna (insan 

kamil). 

Perencanaan pendidikan bagi peserta didik muslim baik di Negara mayoritas 

Islam maupun minoritas memerlukan perombakan radikal dalam bidang kurikulum 
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 Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam (cet. IX) (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 149. 
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 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 
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menyangkut struktur dan mata pelajaran (subject matter). Oleh karena itu, 

perencanaan pendidikan Islam harus berlandaskan dua nilai pokok dan permanen, 

yakni; persatuan fundamental masyarakat Islam tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan 

persatuan masyarakat internasional berdasarkan kepentingan teknologi dan 

kebudayaan bersama atas nilai-nilai kemanusiaan.
20

 Dengan kata lain, setiap materi 

yang diberikan kepada peserta didik harus memenuhi dua tantangan pokok: 

pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; kedua, penanaman 

pemahaman pengalaman ajaran agama. 

Dengan demikian, untuk membahas kurikulum pendidikan Islam 

seyogyanya diarahkan pada:  

a. Orientasi pada perkembangan peserta didik;  

b. Orientasi pada lingkungan sosial;  

c. Orientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
21

  

 

Dalam hal ini, pengembangan kurikulum harus memberikan arah dan 

pedoman untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya. Selain itu, orientasi kurikulum diarahkan juga untuk 

memberi kontribusi pada perkembangan sosial, sehingga output-nya mampu 

menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Demikian juga, pendidikan 

Islam harus berorientasi terhadap ilmu pengetahuan yang memuat sejumlah mata 

pelajaran dari berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi. 
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Azra menegaskan, bahwa kurikulum pendidikan Islam jelas selain mesti 

berorientasi kepada pembinaan dan pengembangan nilai agama dalam diri peserta 

didik, kini harus pula memberikan penekanan khusus pada penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan cara ini, pendidikan Islam bisa 

fungsional dalam menyiapkan dan membina SDM seutuhnya, yang menguasai iptek 

dan berkeimanan dalam mengamalkan agama. Hanya dengan cara ini pula, secara 

sistematis dan programatis dapat melakukan pengentasan kemiskinan secara 

bertahap namun pasti.
22

 

Oleh karena itu, sudah saatnya untuk lebih serius dalam menangani sistem 

pendidikan Islam. Dengan berusaha mencapai tujuan pendidikan Islam yang 

berdasarkan kurikulum pendidikan Islam, yang secara ideal berfungsi membina dan 

menyiapkan peserta didik yang berilmu, berteknologi, berketerampilan tinggi, dan 

sekaligus beriman dan beramal saleh. 

 

B. Latar Belakang Pentingnya Pembaruan Pendidikan Islam 

Hubungan antara modernisasi dan pendidikan menurut Azra, pada satu segi 

pendidikan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi yang merupakan prasyarat 

dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai 

tujuan-tujuan modernisasi. Tetapi pada segi lain, pendidikan sering dianggap sebagai 

objek modernisasi. Dalam hal ini, pendidikan negara-negara yang tengah 

menjalankan program modernisasi pada umumnya dipandang masih terbelakang 
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dalam berbagai hal, dan karena itu, sulit diharapkan bisa memenuhi dan mendukung 

program modernisasi. Karena itu, pendidikan harus diperbarui atau dimodernisasi, 

sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulnya.
23

 

Menurut Azyumardi Azra pembaruan adalah 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.
24

 

Menurut Azra, dalam pendidikan Islam perlu dikembangkan strategi 

pendekatan ganda dengan tujuan memadukan pendekatan-pendekatan situasional 

jangka pendek dengan pendekatan konseptual jangka panjang. Sebab, pendidikan 

Islam adalah suatu usaha mempersiapkan muslim agar dapat mengahadapi dan 

menjawab tuntutan kehidupan dan perkembangan zaman secara manusiawi. Karena 

itu, hubungan usaha pendidikan Islam dengan kehidupan dan tantangan itu haruslah 

merupakan hubungan yang prinsipal dan bukan hubungan insidental dan tidak 

menyeluruh. Karena itu, diperlukan pendekatan dan inovasi yang objektif dan kreatif 

agar dengan demikian tercipta usaha -usaha pendidikan berdasarkan kepentingan 

peserta didik, masyarakat Islam dan umat manusia secara keseluruhan.
25

 

Searah dengan pendapat Azra dan Ramayulis mengemukakan, bahwa pada 

saat ini dituntut kemampuan proyektif dan inovatif dari semua personil pendidikan 
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Islam dalam menangkap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di masa depan 

berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi di dalam masyarakat pada masa 

sekarang.
26

 

Oleh karena itu, pendidikan Islam harus direformasi, direstrukturisasi, dan 

diinovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan dapat 

memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat era pasar bebas. 

Lebih lanjut Ramayulis memaparkan lima hal yang harus diperhatikan untuk 

menghadapi pasar bebas, yaitu:  

a. Lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan daya saing dengan sungguh-

sungguh dan terencana, sehingga layak bersaing dalam pergaulan internasional. 

b. Lembaga pendidikan Islam membuka program studi yang bervariasi.  

c. Lembaga pendidikan Islam harus memperkuat fungsi -fungsi kritis dan 

berorientasi ke masa depan (future oriented).  

d. Lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan akuntabilitas. 

e. Lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan evaluasi secara terus menerus 

dan berkelanjutan agar jaminan kualitas dapat dipertanggungjawabkan. 
27

 

Usaha pembaruan dan pengembangan sistem pendidikan Islam selama ini 

belum maksimal dan menyeluruh atau tidak komprehensif. Karena, sebagian besar 

sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional. Kebanyakan lembaga 

pendidikan Islam masih dikelola dengan semangat “keikhlasan”, sehingga tidak 
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terjadi esensial dalam pendidikan Islam. Tetapi menurutnya, tanpa harus 

mengorbankan semangat keikhlasan dan jiwa pengabdian, sudah waktunya sistem 

dan lembaga pendidikan Islam dikelola secara profesional, bukan hanya dalam soal 

penggajian, pemberian honor, tunjangan atau pengelolaan administrasi dan keuangan. 

Profesionalisme mutlak pula diwujudkan dalam perencanaan, penyiapan tenaga 

pengajar, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan itu sendiri.
28

 

Demikian juga menurut Harun Nasution, tidaklah mesti pembaruan itu baru 

akan terjadi kalau agama sudah ditinggalkan. Pembaruan dapat dilaksanakan dengan 

tidak meninggalkan agama, yang perlu ditinggalkan dalam pembaruan adalah tradisi 

yang bertentangan dengan perkembangan zaman. Islam tidak menghalangi 

pembaruan selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang dibawa wahyu.
29

 

Jadi, pembaruan pendidikan Islam mesti dilakukan tidak hanya sekedar 

survive di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga 

berharap mampu tampil di depan. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan Islam 

dimulai dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam.Tegasnya adalah pembaruan 

pendidikan Islam yang didasarkan pada prinsip modern. 

Azyumardi Azra menyebutkan, bahwa gagasan dan program modernisasi 

pendidikan Islam memiliki akar-akarnya dalam gagasan dan program modernisasi 

pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Baginya, modernisasi pemikiran 
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dan kelembagaan merupakan prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa modern. 

Karena itu, pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan haruslah 

dimodernisasi dan diperbaharui sesuai dengan kerangka modernitas.
30

 Azra 

menekankan perlunya dilakukan modernisasi pada segenap aspek kehidupan 

masyarakat muslim, terlebih terkait dengan konsep pemikiran yang merupakan 

landasan bagi segenap aktivitas dan ide-ide. Kerangka berpikir selayaknya 

mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Diperlukan 

pemikiran yang terbuka dengan wawasan yang luas dan adaptif agar mampu 

menyeleksi trend dan perkembangan gaya hidup. Dengan pemikiran serta wawasan 

yang terbuka juga mampu menyaring perkembangan dan kemajuan teknologi yang 

relevan sebagai bentuk pelayanan terhadap publik. 

 

C. Komponen- komponen  pembaharuan 

1. Pembaruan Lembaga Pendidikan Islam 

Pembaruan pendidikan Islam yang dikemukakan Azyumardi Azra mencakup 

pembaharuan lembaga pendidikan Islam seperti: pesantren, madrasah dan perguruan 

tinggi. 

Modernisai pesantren dan madrasah merupakan upaya untuk 

mengintegrasikan pendidikan Islam kedalam mainstream sistem pendidikan 

nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM yang belajar di 
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lembaga-lembaga pendidikan Islam (pesantren dan madrasah).
31

 Dalam konteks 

pesantren yang ada di Indonesia, pesantren mampu bertahan dalam menghadapi 

tantangan modernisasi adalah karena pesantren mampu merespons perkembangan 

yang terjadi disekitarnya tanpa meninggalkan ciri aslinya. Respons tersebut antara 

lain dengan mendirikan madrasah di dalam kompleks pesantren, bahkan juga 

dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada dibawah 

sistem Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan kata lain, pesantren bukan 

hanya mendirikan madrasah, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum, yang 

mengikuti sistem dan kurikulum Departemen P & K.
32

 Untuk itu, kurikulum 

madrasah haruslah 70 persen pelajaran umum dan 30 persen pelajaran agama.
33

  

Pesantren dihadapkan pada tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh 

kehidupan modern. Sedangkan kemampuan pesantren dalam menjawab tantangan 

tersebut dapat dijadikan parameter seberapa jauh dia dapat mengikuti arus 

modernisasi. 

Menurut Azra, pesantren harus mampu mencetak sumberdaya manusia 

(SDM) yang unggul, ditandai dengan SDM yang tidak hanya berkualitas dalam 

aspek kognitif, tetapi juga unggul pada aspek afektif dan psikomotorik. Dalam 

kerangka ini, SDM yang dihasilkan oleh pondok pesantren diharapkan tidak hanya 

mempunyai perspektif keilmuan yang lebih integratif dan komprehensif antara 
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bidang-bidang ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniaan tetapi juga memiliki 

kemampuan teoritis dan praktis tertentu yang diperlukan dalam masa industri dan 

pasca industri.
34

 

Lebih lanjut, Azra menilai modernisasi dilingkungan pesantren perlu melihat 

beberapa aspek yaitu: Pertama, pesantren hendaknya melakukan modernisasi 

administrative, yaitu melakukan reformasi dan modernisasi administratif, termasuk 

didalamnya aspek manajerial dan kepemimpinan yang selama ini masih dalam 

kerangka “administratif tradisional”. Ia pun menegaskan, “menghadapi tantangan 

kedepan, dunia pesantren harus meninggalkan manajemen keluarga dan tradisional 

kepada manajemen modern. Kedua, pesantren hendaknya mampu menambah 

“kecirian” atau differensiasi struktural dalam proses pendidikan, seperti pesantren 

harus mampu melakukan differensiasi struktural, yaitu selain differensiasi agama 

dan juga dapat mengembangkan kebidang lain seperti bidang pertanian (pesantren 

pertanian), pesantren agro-bisnis, dan lain-lain.
35

 Ketiga, pesantren harus dapat 

melakukan ekspansi kapasitas. Dalam konteks ini, menurut Azra, pesantren harus 

dapat memeperlebar sistem pendidikannya yang dapat mengakomodir tingkat 

kebutuhan masyarakat, seperti kurikulum yang ditawarkan harus dapat memenuhi 

tuntutan pemenuhan persyaratan lapangan kerja di masayarakat. Sehingga lulusan 
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tidak lagi harus kebingungan dan kehilangan lapangan kerja ketika kembali ke 

masyarakat.
36

 

Seiring perjalanan waktu, banyak pesantren medirikan madrasah di dalam 

kompleks masing-masing. Dengan cara ini, pesantren tetap berfungsi sebagai 

pesantren dalam pengertian aslinya, yakni tempat pendidikan dan pengajaran bagi 

para santri (umumnya mukim) yang ingin memperoleh pengetahuan Islam secara 

mendalam dan sekaligus merupakan madrasah bagi anak-anak dilingkungan 

pesantren. Tentu saja sebagian murid-murid madrasah ini sekaligus menjadi santri 

mukim di pesantren bersangkutan. Tetapi, setidaknya dengan terdaftar sebagai 

murid madrasah, mereka kemudian mendapat pengakuan dari Departemen Agama 

dan dengan demikian mereka memiliki akses lebih besar, yaitu tidak hanya dalam 

melanjutkan pendidikan, tetapi juga dalam lapangan kerja.
37

 Hal ini di buktikan 

dengan madrasah yang kian mendapatkan kedudukan yang ideal di Indonesia, yang 

kemudian dikokohkan dengan diundangkannya UU SISDIKNAS No. 23 tahun 

2003. Dengan diberlakukannya UU sisdiknas tersebut, kini eksistensi madrasah 

sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia telah sejajar dengan sekolah umum. 

Meski demikian, dalam segi-segi tertetu mandrasah masih mendapatkan perlakuan 

yang diskriminatif. Misalnya saja masalah pendanaan. Karena Kemenag adalah 

institusi vertikal (yang tidak termasuk di desentralisasikan) pemerintah daerah dan 

DPRD (propinsi, kabupaten, kota) tidak dapat atau tidak bersedia memberikan 
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anggaran rutin kepada madrasah, termasuk tambahan insentif kepada guru 

madrasah.
38

 

Merespon diskriminasi tersebut, Azra berpendapat hanya ada tiga alternatif 

bagi kemenag untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama; membiarkan dan 

melanjutkan status quo yang diskriminatif tersebut. Kedua; membuat SKB tiga 

menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan) yang tidak memperlakukan madrasah sebagai instansi vertikal. Ketiga; 

menyerahkan pengelolaan madrasah kepada Kemendikbud.
39

 Menurut analisis 

penulis, penulis lebih cenderung setuju dengan opsi yang kedua, karena hal tersebut 

akan lebih bisa diterima oleh sebagian besar orang di kalangan madrasah. 

Mengingat, perlakuan diskriminasi tersebut sangat menghambat perkembangan 

madrasah. Selain itu, di suatu sisi ada kekhawatiran masyarakat Islam, pendidikan 

keagamaan dalam madrasah akan terabaikan jika madrasah diserahkan kepada 

Kemendikbud. 

Jika kita berbicara tentang perlakuan diskriminatif tersebut, tentunya tidak 

adil jika kita menutup diri untuk tidak mengetahui penyebab-penyebabnya serta 

permasalahan-permasalahan yang ada pada madrasah itu sendiri. Menurut 

Abdurrahman Assegaf, ada beberapa permasalahan yang dialami madrasah. 

Pertama; minimnya pembaruan. Kedua; praktek pendidikan Islam saat sejauh ini 

masih memelihara warisan yang lama dan tidak banyak melakukan pemikiran 
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kreatif, inovatif dan kritis terhadap isu-isu aktual. Ketiga; model pembelajaran 

pendidikan Islam terlalu menekankan pada pendekatan intelektualisme-verbalistik. 

Keempat; orientasi pendidikan Islam menitikberatkan pada pembentukan abdullah 

(hamba Allah) dan tidak seimbang dengan pencapaian karakter manusia Muslim 

sebagai Khalifah di muka bumi.
40

 

Melihat fenomena madrasah tersebut, Azra sepakat dan mendukung 

pembaruan penyelenggaraan pendidikan madrasah. Menurutnya, penyelenggaraan 

pendidikan madrasah harus dimodernisasi sesuai dengan kondisi zaman yang 

sedang berkembang, jika madrasah tidak ingin ditinggalkan masyarakat.  

Dalam hal ini, Azra mencontohkan madrasah elite adalah Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri I Malang, Jawa Timur. Madrasah ini mula-mula didirikan pada 

tahun 1962 sebagai “sekolah pelatihan swasta” bagi siswa-siswa Pendidikan Guru 

Agama (PGA). Namun, pada 1979 Depaartemen Agama (kini Kemenag), sempat 

memutuskan untuk menjadikannya sebuah madrasah negeri tersendiri. Sejak saat itu 

MIN I Malang memperbaiki dirinya sendiri. Dengan kerjasama yang baik dan 

dukungan dari Persatuan Orang Tua dan Guru (POMG), madrasah itu kini mampu 

menyediakan pendidikan berkualitas.
41

 

Tidak hanya pada lembaga pendidikan dasar dan menengah, perhatian 

Azumardi Azra dalam bidang pembaharuan pendidikan, melainkan juga pada 
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lembaga pendidikan tinggi. Untuk itu ia mengemukakan gagasan dan pemikiran 

tentang pembaharuan IAIN dan perkembangan intelektual muslim serta berbagai 

aspeknya yang terkait, termasuk masalah perubahan orientasi kurikulum. 

Berkaitan dengan pengembangan IAIN, ia mengajukan rekomendasi berupa:  

a. Reformulasi tujuan IAIN. Untuk ini Azyumardi mengharapkan agar selain 

sebagai training cemter, IAIN juga lebih memfungsikan diri sebagai pusat 

penelitian dan pengembangan pembaruan pemikiran Islam;  

b. Restrukturasi kurikulum. Untuk ini Azyumardi mengatakan: “sebagai pusat 

keilmuan dan penelitian Islam, seyogyanya jurusan-jurusan di IAIN yang 

berkenaan dengan disiplin-disiplin keagamaan selain lebih menekuni bidang-

bidang Islamic Studies, hendaknya juga memberikan kesempatan bagi 

penguasaan prinsip-prinsip dari kerangka teori ilmu-ilmu umum. Ini sekaligus 

berarti peninjauan ulang terhadap mata kuliah umum, yang tidak atau sedikit 

sekali mempunyai relevansi dengan Islamic Studies yang sering hanya menjdi 

beban yang cukup berat bagi mahasiswa yang pada gilirannya menghalangi 

terjadinya studi dan penelitian yang intensif terhadap subyek-subyek Islamic 

Studies yang justru pokok itu;”  

c. Simplikasi beban perkuliahan. Azyumardi melihat bahwa akibat penetrasi 

subjek-subjek yang tidak terlalu relevan dengan Islamic Studies, maka beban 

perkuliahan menjadi amat berat. Overloaded ini juga terjadi pada program 

Pascasarjana. Idealnya beban mahasiswa setiap semester tidak lebih dari mata 

kuliah;  
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d. Dekonpartementalisasi. Menurutnya dewasa ini, terjadi kompartementalisasi 

yang cukup parah di IAIN dalam bentuk fakultas-fakultas dan jurusan sejak 

mahasiswa melangkahkan kaki ke gerbang perguruan tinggi ini. Akibat 

kompartemetalisasi ini mahasiswa cenderung mempunyai pemahaman yang 

terpilah-pilah tentang Islam;  

e. Liberalisasi Sistem SKS. Untuk ini Azyumardi menyarankan agar mahasiswa 

diberi kebebasan memilih bidang keilmuan yang akan di tekuninya. Demikian 

juga dosen hendaknya diberi peluang untuk menawarkan mata kuliah baru, 

sesuai dengan keahlianya dan tuntutan perkembangan keilmuan dan zaman. 

Dengan adanya kebebasan ini setidak-tidaknya mulai pada tahun ketiga 

(semester 5), pada gilirannya tidak hanya akan mendorong pertumbuhan minat 

dan kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan diri mereka sendiri, etapi 

juga merangsang dosen untuk meningkatkan kualitas mereka.
42

 

 

Dengan demikian akan tercipta komunitas intelektual, dimana setiap 

individu yang telibat di dalamnya berusaha secara kontinu mengembangkan minat 

dan kualitasnya. Berkaitan dengan liberalisasi kurikulum tersebut, Azyumardi juga 

menyampaikan kritik dan saran yang disampaikan selama program orientasi 

kurikulum 1995, yang meliputi: Pertama, menyangkut penyempurnaan isi dan 

topik-topik inti di dalam kurikulum; kedua, menyangkut pembinaan mata kuliah 

dalam konsorsium sejenis pada tingkat nasional; ketiga, penyediaan tenaga pengajar 
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yang qualified untuk mengajar mata kuliah tertentu; keempat, penyediaan buku 

dasar dan literature yang memadai; kelima, peningkatan input IAIN melalui seleksi 

yang lebih ketat; keenam, peningkata mutu perkuliahan melalui program pertukaran 

dosen, baik antar sesama IAIN maupun dengan luar negeri; ketujuh, penyediaan 

prasarana penunjang program pengajaran yang lebih memadai, seperti laboratorium 

dan sebagainya.
43

 

 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan pesantren secara kukuh masih terpola dengan kepemimpinan 

yang sentralistik dan hierarkis yang berpusat pada satu orang Kiai. Peran kiai sangat 

menetukan dalam perjalanan pesantren dari waktu ke waktu. Oleh karena itu faktor 

kepemimpinan merupakan esensi penting yang terdapat pada pribadi kiai. 

Keberadaan seorang kiai sebagai pimpinan pesantren di lembaga pendidikan Islam 

bertugas tidak hanya menyusun program atau kurikulum, membuat peraturan, 

merancang sistem evaluasi, tetapi juga bertugas sebagai pembina dan pendidik umat 

serta pemimpin umat (masyarakat). Kepemimpinan pesantren yang secara kukuh 

masih terpola dengan kepemimpinan yang berpusat pada satu atau dua orang Kiyai 

sehingga berimplikasi pada sistem manajemen yang otoritarianistik dan pembaruan 

sulit dilakukan karena bergantung pada figure seorang kiyai, dapat diselesaikan 

dengan pembaruan sistem manajemen dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang 
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semula berpusat pada satu atau dua orang Kyai, harus ditransformasikan menjadi 

manajemen dan kepemimpinan kolektif.
 44

  

Dengan mengaplikasikan perubahan pola kepemimpinan semacam ini, 

pesantren sangat berpotensi untuk tidak merosot bahkan lenyap atau menghilang 

karena meninggalnya sang kiyai pemimpin pesantren. 

 

3. Metodologi 

Pembelajaranan tradisional (konsep lama) sangat menekankan pentingnya 

penguasaan bahan pelajaran. Pembelajaran tradisional merupakan pembelajaran 

dimana secara umum, pusat pembelajaran berada pada guru, dan menempatkan 

siswa sebagai objek dalam belajar. Jadi, disini guru berperan sebagai orang yang 

serba bisa dan sebagai sumber belajar. Pembelajaran tradisional ini dekenal dengan 

pembelajaran behavioristik. 

Sistem pembelajaran tradisional memiliki ciri bahwa pengelolaan 

pembelajaran ditentukan oleh guru. Peran siswa hanya melakukan aktifitas sesuai 

dengan petunjuk guru. Model tradisional ini lebih menitik beratkan upaya atau 

proses menghabiskan materi pelajaran, sehingga model tradisional lebih berorientasi 

pada teks materi pelajaran. Guru cenderung menyampaikan materi saja, masalah 

pemahaman atau kualitas penerimaan materi siswa kurang mendapatkan perhatian 

secara serius. 
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Sedangkan pembelajaran modern adalah salah satu hasil dari pesatnya 

perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dan cara berpikir 

belajar manusia. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi 

tersebut mengakibatkan teori pembelajaran behavioristik dipandang kurang cocok 

lagi untuk dikembangkan bagi anak didik di sekolah. Oleh karena itu, munculah 

sebuah teori pembelajaran konstruktivisme sebagai jawaban atas berbagai persoalan 

pembelajaran dalam masa kontemporer.  

Teori kontruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer 

begitu saja, melainkan harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing individu. 

Pengetahuan juga bukan merupakan sesuatu yang sudah ada, melainkan suatu 

proses yang berkembang terus menerus. Dalam proses itu, keaktifan peserta didik 

sangat menentukan dalam mengembangkan pengetahuannya. Ia harus aktif 

melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang 

hal-hal yang dipelajari.
45

 Disisi lain, kenyataannya masih banyak peserta didik yang 

salah menangkap apa yang diberikan oleh gurunya. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengetahuan tidak begitu saja dipindahkan, melainkan harus dikontruksikan sendiri 

oleh peserta didik tersebut.  

Peran guru dalam pembelajaran bukan pemindahan pengetahuan, tetapi 

hanya sebagai fasilitator yang menyediakan stimulus baik berupa strategi 

pembelajaran, bimbingan dan bantuan ketika peserta didik mengalami kesulitan 

belajar, atau menyediakan media dan materi pembelajaran agar peserta didik itu 
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merasa termotivasi dan tertarik untuk belajar sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna hingga akhirnya peserta didik tersebut mampu mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya. Pembelajaran konstruktivistik membantu siswa menginternalisasi 

dan menstranformasi informasi baru. Transformasi terjadi dengan menghasilkan 

pengetahuan baru yang selanjutnya akan membentuk struktur kognitif baru. 

Pendekatan konstruktivistik lebih luas dan sukar untuk dipahami. Pandangan ini 

tidak melihat pada apa yang dapat diungkapkan kembali atau apa yan dapat diulang 

oleh siswa terhadap pelajaran yang telah diajarkan dengan cara menjawab soal-soal 

tes (sebagai perilaku imitasi), melainkan pada apa yang dapat dihasilkan siswa, 

didemonstrasikan, dan ditunjukkannya. 

Dalam bidang metodologi, pesantren mempunyai tradisi yang kuat di bidang 

transmisi keilmuan klasik. Namun karena kurang adanya improvisasi metodologi, 

proses transmisi itu hanya melahirkan penumpukan keilmuan. Dalam bidang 

metodologi, bisa diselesaikan dengan kontekstualisasi dan improvisasi metode 

pembelajaran atau bahkan membangun sebuah paradigma baru metode 

pembelajaran. Menurut Azra, di tengah perubahan era global dan globalisasi yang 

terus meningkat intensitasnya, paradigma baru pembelajaran dan pendidikan, 

seyogyanya merupakan sebuah paradigma emansipatoris. Maksudnya adalah, 

paradigma pembelajaran yang sejak dari tingkat pandangan dunia filosofis 

(philosophical worldview), sampai ke tingkat strategi, pendekatan, proses, dan 

“teknologi pembelajaran” menuju ke arah pembebasan peserta didik dalam segenap 

eksistensinya paradigma ini, berbeda dengan paradigma “lama” yang masih 
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mendominasi pembelajaran, atau bahkan dunia pendidikan pada umumnya, yang 

justru membuat peserta didik menjadi terbelenggu, dan tidak lagi bebas 

mewujudkan keseluruhan (wholeness) potensi kependidikan dirinya.
46

 

Dalam paradigma pembelajaran emansipatoris ini, guru bukan lagi satu-

satunya pemegang monopoli dalam proses pembelajaran. Tentu saja, ia tetap 

merupakan salah satu narasumber penting pembelajaran peserta didik, berkat ilmu 

dan pengalaman yang ia miliki. Tetapi, pada saat yang sama, kini ia harus lebih siap 

mendengar; lebih siap memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menyatakan pikiran dan ekspresi mereka. Dengan metode pembelajaran semacam 

ini tidak ada peserta didik yang hanya seperti botol kosong yang harus diisi guru 

atau menjadi objek pendidikan. 

 

4. Kurikulum 

Kurikulum pendidikan Islam tradisional pada waktu itu adalah bagaimana 

mengajarkan ilmu-ilmu Islam kepada generasinya. Sehingga di tempat-tempat 

halaqoh yang diajarkan adalah terfokus pada ilmu-ilmu keislaman. Pendidikan 

tradisional belum menambahkan ilmu-ilmu yang berdimensi keduniaan. Masih 

seputar Al-Qur’an, Tarikh, Fikih, ibadah dan ilmu Islam lainnya. Usaha ini 

dilakukan Karena pada dasarnya umat pada waktu itu hanya ingin mentransfer 

melestarikan ajaran Islam yang luhur. 
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Permasalahan ini dapat diatasi dengan kontekstualisasi kurikulum dengan 

zaman yang tengah berlangsung. Seiring dengan tuntutan zaman dan laju 

perkembangan masyarakat, pesantren yang pada dasarnya didirikan untuk 

kepentingan moral, pada akhirnya harus berusaha memenuhi tuntutan masyarakat 

dan tuntutan zaman. Orientasi pendidikan pesantren perlu diperluas, sehingga 

menuntut dilakukannya pembaruan kurikulum yang berorientasi kepada kebutuhan 

zaman dan pembangunan bangsa. 

Azyumardi menawarkan gagasan agar lembaga pendidikan tradisional Islam 

bernama pesantren itu memasukkan ilmu-ilmu umum seperti aljabar, berhitung, 

kesenian, olahraga, bahasa internasional dan sebagainya, bahkan juga keterampilan 

yang dibutuhkan dan selaras dengan zaman.
47

 Semua itu dilakukan dengan harapan 

agar pesantren tidak hanya menjalankan peran krusialnya dalam tiga hal pokok, 

yakni untuk transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan Islam (transmission of Islamic 

Knowledge), pemeliharaan tradisi Islam (maintenance if Islamic tradition), dan 

reproduksi ulama (reproduction of „ulama‟). Tetapi pesantren juga diharapkan bisa 

mencetak sumber daya manusia yang menguasai ilmu agama sekaligus umum. 

Dengan demikian, mereka dapat melakukan mobilitas pendidikan. Tidak hanya itu, 

pesantren juga didambakan mampu mencetak santri yang memiliki keterampilan, 

keahlian atau lifeskills (khususnya dalam bidang sains dan teknologi yang menjadi 
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karakter dan ciri masa globalisasi) yang membuat mereka memiliki dasar 

competitive advantage dalam lapangan kerja, seperti dituntut di alam globalisasi
48

. 

Tambah Azra, pengembangan competitive advantage atau competitive edge 

di dunia pesantren merupakan bukan hal mudah. Sebab, pengembangan itu bukan 

hanya memerlukan penyediaan SDM guru yang qualified, laboratorium/ bengkel 

kerja dan hardwere lain, tetapi juga perubahan sikap teologis dan budaya. Bukan 

rahasia lagi, paham teologis yang dominan di kalangan pesantren masih cenderung 

meminggirkan ilmu yang berkenaan dengan sains dan teknologi, karena secara 

epistemologis dianggap tidak atau kurang syah, karena sains dan teknologi 

merupakan produk rasio dan pengujian empiris. Lebih jauh, budaya sains dan 

teknologi masih kurang mendapat tempat dalam masyarakat kita umumnya.
49

 

Dengan demikian, Pendidikan Islam ke depan harus lebih memprioritaskan 

kepada ilmu terapan yang sifatnya aplikatif, bukan saja dalam ilmu-ilmu agama 

akan tetapi juga dalam bidang teknologi, maka kurikulum harus disesuaikan dengan 

perkembangan zaman yang tengah berlangsung sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan (sains) dan teknologi. Dengan demikian lulusan dari lembaga 

pendidikan Islam tersebut tidak hanya survive tetapi juga berkompetitif ditengah 

arus globalisasi. 
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5. Orientasi  

Orientasi yakni kemampuan pesantren mendefinisikan dan memposisikan 

dirinya di tengah realitas sosial yang sekarang ini mengalami perubahan yang 

demikian cepat. Dalam konteks perubahan ini, pesantren menghadapi dilema antara 

keharusan mempertahankan jati dirinya dan kebutuhan menyerap budaya baru yang 

datang dari luar pesantren. menurut Azra pesantren bisa menyelesaikan masalahnya 

dengan mengimplementasikan kaidah hukum “Al-Mukhafadzatu „ala alqadim al-

ashalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah, artinya melestarikan nilai Islam yang baik 

dan mengambil nilai-nilai baru yang sesuai dengan konteks zaman agar tercapai 

akurasi metodologis dalam mencerahkan peradaban bangsa.
50

 

Dengan mengaplikasikan kaidah tersebut secara baik, tentu pesantren kini 

sudah memiliki sikap yang jelas dalam mendefinisikan dan memposisikan dirinya di 

tengah realitas sosial yang kini mengalami perubahan yang sangat cepat. Jika tradisi 

besar Islam direproduksi dan diolah kembali, umat Islam akan memperoleh 

keuntungan yang besar, diantaranya adalah memiliki “tradisi baru” yang lebih baik. 

Maka ketika pesantren tampil dengan wajah baru tentu akan menciptakan apa yang 

disebut dengan modernisasi pendidikan pesantren dengan tradisi baru. Untuk itu, 

tidak arif rasanya jika para pengelola pendidikan pesantren menutup diri dari derap 

modernisasi yang sesungguhnya harus diakui menawarkan nilai-nilai baru yang baik 

(meskipun ada juga yang buruk). Apabila pesantren ingin progresif dan relevan 
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dengan zaman, pesantren mesti merespon perkembangan zaman dengan cara-cara 

kreatif, inovatif, dan transformatif.  

Dalam kerangka ini, pesantren hanya dituntut untuk cerdas dan selektif 

dalam mendialogikan diri dengan modernisasi. Dengan demikian pula era 

globalisasi yang selalu menuntut setiap orang mempunyai power dan skill dalam 

mengarungi dunia yang semakin kompetitif dan out put yang tetap survive dan exis 

terlahir dari pondok-pondok pesantren di Indonesia. Demikian juga lembaga 

pendidikan pesantren diharapkan mampu menjawab masyarakat dimana lulusan 

mampu memiliki kemampuan dalam keagamaan, dan setara dengan lulusan sekolah 

umum, sehingga para lulusan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi secara 

luas. 

Sedangkan pembaharuan dalam lembaga pendidikan tinggi yaitu: 

a. Penyempurnaan kurikulum dan topik inti; menyangkut substansi yang 

tercakup dalam topik inti berbagai bidang. Misalnya untuk bidang pemikiran 

Islam terdapat beberapa usulan untuk mencakup pembahasan tentang 

pemikiran Islam di Nusantara yang dihasilkan para pemikir dan ulama 

Indonesia. Selain itu, penyempurnaan lain adalah tentang perlunya elanorasi 

topik-topik tertentu, sesuai kebutuhan jurusan-jurusan yang ada. 

b. Konsorsium sejenis( himpunan Sejenis); adanya konsorsium tidak hanya akan 

membantu terwujudnya semacam keseragaman standar  kualitas pengajaran, 

tetapi juga sangat menolong menolong uapaya peningkatan dan 

pengembangan bidang keilmuan. Melalui ini dimungkinkan pula terjadinya 
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tukar menukar ilmu pengalaman di antara berbagai dosen yang terlibat dalam 

pengajaran ilmu tertentu. Selain itu, melalui ini dapat pula diselenggarakan 

semacam “penataran” atau “penyegaran” para tenaga pengajar. 

c. Pengembangan tenaga pengajar; merupakan faktor terpenting dalam 

keberhasilan penerapan kurikulum. Peningkatan kualitas tenaga pengajar 

mencakup beberapa langkah, misalnya penataran umum sesuai bidang 

masing-masing; pengiriman dosen muda ke Timur Tengah dan Negara lain di 

luar negeri untuk menempuh pendidikan degree maupun non-degree. 

d. Penyediaan buku dasar dan literatur; penyediaan buku dasar dan literatur 

penunjang lain dalam berbagai bidang sangat penting dalam penerapan 

kurikulum. Adapun untuk penyediaan literatur pokok dan penunjang lainnya 

merupakan tanggung jawab Departemen Agama dan IAIN masing-masing. 

Selain melakukan pengadaan literatur hendaknya juga mengirim dosen ahli ke 

pusat pebukuan untuk membeli dan memperoleh literatur yang diperlukan. 

e. Peningkatan INPUT; tinggi rendahnya kualitas lulusan IAIN banyak berkaitan 

dengan input atau calon mahasiswa yang diterima IAIN. Karena itulah 

peningkatan input calon mahasiswa menjadi keharusan. Seluruh IAIN dapat 

menyelengarakan semacam “UMPTN” masuk IAIN, atau mengadopsi standar 

ujian masuk yang seragam misalnya dalam bidang bahasa Arab, agar IAIN-

IAIN lain mengambil  model soal ujian masuk IAIN Jakarta. 



118 
 

 

f. Pertukaran dosen; mencakup dua macam yaitu pertukaran dosen antara IAIN-

IAIN, pertukaran dosen di antara IAIN tertentu dengan Universitas luar 

negeri, seperti Universitas Al-Azhar, Kairo. 

g. Peningkatan sarana dan prasarana; merupakan prasyarat penting bagi 

pencapaian tujuan kurikulum IAIN, misalnya perlu adanya pembentukan 

laboratorium bahasa, dakwah, media pengajaran, pengajaran audio visual dan 

alat-alat praktikum yang penting untuk proses pengajaran.
51

 

 

Dengan kerangka modernisasi di atas, pendidikan Islam diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dunia modern. Dengan bermodalkan lahirnya lembaga 

pendidikan Islam yang berorientasi pada modernisme, melahirkan SDM yang 

profesional, dan mampu memberikan akses ke arah mobiltas sosial. 

Modernisasi pendidikan Islam hendaknya tidak hanya menjadi wacana, 

melainkan harus menjadi kenyataan dan dipraktikkan. Praktik tersebut telah terlihat 

dalam berbagai upaya pembaruan yang dilakukannya pada UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, upaya tersebut adalah (1) Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universiter Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta, (2) Pengembangan fakultas dan program studi, (3) 

Pengembangan sarana dan prasarana, (4) Perubahan dan pengembangan pusat-pusat 

studi dan kerja sama, (5) Peningkatan dan kesejahteraan dosen dan karyawan.
 52
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Upaya-upaya nyata yang telah dilakukan Azyumardi Azra tersebut 

didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menjadi UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berwibawa, yang pada gilirannya 

dapat menjadi kebanggaan umat Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada bagian akhir pembahasan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan 

mengambil sebuah kesimpulan yang berdasarkan pembahasan yang telah peneliti 

lakukan sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap pemikiran Azyumardi Azra dalam pembaruan pendidikan Islam, maka dapat 

penulis simpulkan bahwa: 

1. Gagasan Azyumardi Azra 

a. Tujuan Pendidikan Islam 

Azyumardi Azra mengerucutkan tujuan pendidikan menjadi dua bagian, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut Azra, tujuan pendidikan Islam tidak 

terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-

pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya, dan dapat mencapai 

kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Tujuan hidup manusia dalam 

Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan umum/akhir pendidikan Islam. 

Adapun tujuan khusus, menurut Azra lebih praxis sifatnya, sehingga konsep 

pendidikan Islam jadinya tidak sekedar idealis ajaran-ajaran Islam dalam bidang 

pendidikan 

b. Kurikulum Pendidikan Islam 

Azyumardi Azra menyatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam jelas selain 

mesti berorientasi kepada pembinaan dan pengembangan nilai agama dalam diri 
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peserta didik, kini harus pula memberikan penekanan khusus pada penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

2. Komponen- komponen  pembaruan 

a. Pembaruan Lembaga Pendidikan Islam 

Pembaruan pendidikan Islam yang dikemukakan Azyumardi Azra mencakup 

pembaruan lembaga pendidikan Islam seperti: pesantren, madrasah dan perguruan 

tinggi. Azyumardi Azra menilai modernisasi dilingkungan pesantren yaitu: 

Pertama, pesantren hendaknya melakukan modernisasi administrative, Kedua, 

pesantren hendaknya mampu menambah “kecirian” atau differensiasi struktural 

dalam proses pendidikan, Ketiga, pesantren harus dapat melakukan ekspansi 

kapasitas. Medirikan madrasah di dalam kompleks pesantren. Dengan cara ini, 

pesantren tetap berfungsi sebagai pesantren dalam pengertian aslinya, yakni 

tempat pendidikan dan pengajaran bagi para santri (umumnya mukim) yang ingin 

memperoleh pengetahuan Islam secara mendalam dan sekaligus merupakan 

madrasah bagi anak-anak dilingkungan pesantren. Tetapi, setidaknya dengan 

terdaftar sebagai murid madrasah, mereka kemudian mendapat pengakuan dari 

Departemen Agama dan dengan demikian mereka memiliki akses lebih besar, 

yaitu tidak hanya dalam melanjutkan pendidikan, tetapi juga dalam lapangan kerja.  

Tidak hanya pada lembaga pendidikan dasar dan menengah, perhatian 

Azumardi Azra dalam bidang pembaruan pendidikan, melainkan juga pada 

lembaga pendidikan tinggi. Berkaitan dengan pengembangan IAIN, ia mengajukan 

rekomendasi berupa: Reformulasi tujuan IAIN, Restrukturasi kurikulum, 
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Simplikasi beban perkuliahan, Dekonpartementalisasi dan Liberalisasi Sistem 

SKS. Sedangkan pembaruan dalam lembaga pendidikan tinggi yaitu: 

penyempurnaan kurikulum dan topik inti, konsorsium sejenis( himpunan sejenis), 

pengembangan tenaga pengajar, penyediaan buku dasar dan literature, peningkatan 

INPUT, pertukaran dosen, dan peningkatan sarana dan prasarana. 

b. Kepemimpinan 

Kepemimpinan pesantren secara kukuh masih terpola dengan kepemimpinan yang 

sentralistik dan hierarkis yang berpusat pada satu orang Kiai. dapat diselesaikan 

dengan pembaruan sistem manajemen dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang 

semula berpusat pada satu atau dua orang Kyai, harus ditransformasikan menjadi 

manajemen dan kepemimpinan kolektif.
 
 

c. Metodologi 

Menurut Azra, di tengah perubahan era global dan globalisasi yang terus 

meningkat intensitasnya, paradigma baru pembelajaran dan pendidikan, seyogyanya 

merupakan sebuah paradigma emansipatoris. Maksudnya adalah, paradigma 

pembelajaran yang sejak dari tingkat pandangan dunia filosofis (philosophical 

worldview), sampai ke tingkat strategi, pendekatan, proses, dan “teknologi 

pembelajaran” menuju ke arah pembebasan peserta didik dalam segenap 

eksistensinya paradigma ini, berbeda dengan paradigma “lama” yang masih 

mendominasi pembelajaran, atau bahkan dunia pendidikan pada umumnya, yang 

justru membuat peserta didik menjadi terbelenggu, dan tidak lagi bebas 

mewujudkan keseluruhan (wholeness) potensi kependidikan dirinya. 
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d. Kurikulum 

Kurikulum pendidikan Islam tradisional pada waktu itu adalah bagaimana 

mengajarkan ilmu-ilmu Islam kepada generasinya. Azyumardi menawarkan gagasan 

agar lembaga pendidikan tradisional Islam bernama pesantren itu memasukkan 

ilmu-ilmu umum seperti aljabar, berhitung, kesenian, olahraga, bahasa internasional 

dan sebagainya, bahkan juga keterampilan yang dibutuhkan dan selaras dengan 

zaman.  

e. Orientasi  

Orientasi yakni kemampuan pesantren mendefinisikan dan memposisikan 

dirinya di tengah realitas sosial yang sekarang ini mengalami perubahan yang 

demikian cepat. Dalam konteks perubahan ini, pesantren menghadapi dilema antara 

keharusan mempertahankan jati dirinya dan kebutuhan menyerap budaya baru yang 

datang dari luar pesantren. menurut Azra pesantren bisa menyelesaikan masalahnya 

dengan mengimplementasikan kaidah hukum “Al-Mukhafadzatu „ala alqadim al-

ashalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah, artinya melestarikan nilai Islam yang baik 

dan mengambil nilai-nilai baru yang sesuai dengan konteks zaman agar tercapai 

akurasi metodologis dalam mencerahkan peradaban bangsa.  

 

B. Saran 

Pejabat terkait dalam hal ini kemenag yang memegang peranan penting dalam 

mengembangkan pendidikan Islam. Masih banyak lembaga pendidikan Islam yang 

belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Pengembangan lembaga pendidikan Islam 



124 
 

 

seperti sarana prasarana yang memadai akan membantu mengembangkan hasil 

pendidikan Islam itu sendiri. Kualifikasi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan 

harus ditingkatkan demi profesinalisme kerja. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucap Alhamdulillah dan rasa syukur yang teramat dalam, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya hal tersebut 

berkat petunjuk dan karunia yang begitu besar dari Allah SWT. 

Segala upaya pun telah penulis lakukan sesuai dengan kadar kemampuan yang 

ada, akan tetapi ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak” penulis sangat 

menyadari akan kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang sifatnya membangun atau mendukung skripsi ini. 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A.Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam (cet. 1), Jakarta: Amzah, 2009. 

 

Abd Rahman Assegaf, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam, Depok: RajaGrafindo 

Persada, 2013. 

 

Abdul Majid Khan, Ulumul Hadits, Jakata: Amzah, 2010. 

 

Abdul Mujub, Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (cet. II), Jakarta: Kencana, 

2008. 

 

Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat, 

Jakarta: Gema Insani Press, 1996. 

 

Abu ahmad, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (cet. III), Jakarta: Rineka Cipta, 2015. 

 

Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner, Jakarta: 

Raja Grafindo, 2010. 

 

                       , Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. 

 

                       , Pemikiraan Pendidikan Islam dan Barat, Jakarta: Raja Gravindo 

Persada, 2013. 

 

                       , Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat 

Pendidikan Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003. 

 

                       , Sejarah Pendidikan Islam: pada Periode Klasik dan Pertengahan, 

Jakarta: Rajawali Pers, 2012. 

 

                       , Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2005. 

 

Adams, Kimberly dan A. A. Waskito. Kamus Inggris Indonesia; Indonesia Inggris. 

Jakarta: Kawah Media, 2012. 

 

Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu 

Memanusiakan Manusia (cet IV), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010. 

 

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 1992. 



 

 

Andik Wahyun Muqoyyidin, Jurnal: Pembaruan Pendidikan Islam Menurut 

Muhammad Abduh, Vol. XXVIII No. 2 2013/1434. 
 

Arifuddin Arif, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kultura, 2008. 

 

Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat 

Press, 2002. 

                    , Reformulasi Pendidikan Islam, Jakarta: CRDS, 2005. 

 

Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, Jakrta: PT Rineka Cipta, 2005. 
 

Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Cet. I), Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1998. 

 

                           , Islam Reformis “Dinamika Intelektual dan Gerakan” (cet. I), 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999. 

 

                           , Malam Seribu Bulan: Renungan-Renungan 30 Hari Ramadhan, 

Jakarta: Erlangga, 2005. 

 

                           , Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Milenium III (cet. I), Jakarta: Kencana, 2012. 

 

                           , Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru 

(cet. I), Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. 

 

Baharuddin dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori dan Aplikasi 

Praktis dalam dunia Pendidikan, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007. 

 

Beni Ahmad Saebani, Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, Bandung: Pustaka Setia, 2010. 

 

Budi Handrianto, 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia (cet. I), Jakarta: Hujjah Pers, 

2007. 

 

Bukhari Umar,  Ilmu Pendidikan Islam (cet. II), Jakarta: Amzah, 2011. 

 

                      , Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Amzah, 2010. 

 

Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1999. 

 

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



 

 

Colle Said, “Paradigma Pendidikan Dalam Perspektif Surah Al-‘Alaq Ayat 1-5”, 

Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 1, Juni 2016: 91-117. 

 

Damopolii, Muljono, Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2011. 

 

Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemahnya, Jakarta: CV. Pustaka Agung 

Harapan, 2006. 

 
Fazlur Rahman, Islam (Cet. III); Bandung: Pustaka, 1997. 

 

Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. 

 

Harun Nasution, Islam Rasional; Gagasan dan pemikiran (Cet. IV), Bandung: Mizan, 

1996. 

 

Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. 

XIII), Jakarta: Bulan Bintang, 2001. 

 

Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: 2009. 

 

Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1985. 

 

Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005. 

 

Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.  

 

M. Ahmad Anwar, Perinsip- Perinsip Metodologi Research, Yogyakarta: sumbansih, 

1975. 

 

M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar 

Maju, 1990. 

 

M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: Amzah, 

2008. 

 

Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif (Cet. I), Yogyakarta: LKiS Pelangi 

Aksara Yogyakarta, 2008. 

 

Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2011. 

 



 

 

Makhmud syafe‟i, Jurnal: Pembaharuan Pendidikan Islam Fakor dan Latar 

Belakang. 
 

Moh. Rifa‟I, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, Semarang: Karya Toha Putra, 2014. 

 

Muhammad „Atiyah Al-Abrashy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta: 

Bulan Bintang, 1970. 

 

Muhammad Heriyudanta, Modernisasi Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi 

Azra, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2016: 145-172. 

 

Munawwir, Ahmad Warson dan Muhammad Faizun. Al-Munawwir Versi Bahasa 

Indonesia-Arab. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007. 

 

Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2003. 

 

Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2009. 

 

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002. 

 

                , Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2011. 

 

Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (cet. II), Bandung: Pustaka Setia, 2008. 

 

Salim, Lektur Modern Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, MIQOT Vol. XL No. 

1 Januari-Juni 2016. 

 
Siti Napsiyah Ariefuzaman, Bunga Rampai: Pemikir Pendidikan Islam: Biografi 

Sosial Intelektual, Jakarta: Pena citasatria, 2007. 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, Bandung: Alfabeta, 

2014. 

 

Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2011 

 

Yusran Asmuni, Pengantar Studi pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam 

Dunia Islam: Dirasah Islamiyah (Cet.II), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

1996. 

 

Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2012. 

 

Zuhairini, dkk, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.  



 

 

               , Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2010. 

 

http://lesibobi.blogspot.co.id/2013/05/ciri-ciri-dan-prinsip-inovasi-dalam.html, di 

akses pada 29/03/2017, pukul: 22.30 WIB. 


