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ABSTRAK
Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Menumbuhkan Fitrah Kebaikan Pada Konstalasi Global
(Studi Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam FITK IAIN Ambon)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana posisi lembaga
pendidikan Islam di era globalisasi yang serba transparan. Lembaga keluarga menjadi pondasi
utama bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi zaman sekarang. Keluarga perlu
memberikan fungsi dan perannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan semakin
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan sebuah pertanyaan, bagaimana
membuka diri terhadap perkembangan tanpa terhanyut dengan arus negatif yang menyertai.
Dampak yang dapat dipastikan menjadi korbannya, yaitu anak-anak dan remaja. Mereka sangat
mudah mempelajari sesuatu bahkan tanpa bimbingan orang dewasa. Remaja yang sedang
mengalami masa transisi dan masa labilitas dari anak-anak menuju dewasa, cenderung tidak
mudah untuk mendengarkan pendapat orang lain, sekalipun pendapat itu benar. Peran keluarga
dimotori kedua orang tua, peran sekolah dimotori para guru, masyarakat dimotori para tokoh
masyarakat dan di perguruan tinggi dimotori oleh para dosen yaitu untuk menumbuhkan fitrah
beragama, dasar pendidikan pertama, terutama dalam menginternalisasikan keimanan dan alQur’an, sehingga tugas utama dalam menumbuhkan kemauan menginternalisasikan keimanan
dan al-Qur’an.
Dari kondisi ini, maka ada beberapa permasalahan yaitu bagaimana urgensi pendidikan
Islam Pogram Studi Pendidikan Agama Islam pada era konstalasi global dan bagaimana
menumbuhkan fitrah kebaikan generasi era konstalasi global?
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian
ini mengenai hal yang berkaitan dengan reorientasi pendidikan Islam dalam menumbuhan fitrah
kebaikan pada konstalasi global Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan IAIN Ambon. Pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif,
yaitu untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi lapangan. Dalam
pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, kemudian peneliti juga melakukan kegiatan
Focus Group Discussion (FGD) yang merupakan bentuk kegiatan pengumpulan data melalui
wawancara kelompok dan pembahasan dalam kelompok sebagai alat/media paling umum
digunakan dalam metode penelitian. Sedangkan Teknik analisis Data menggunakan Display data
Penyajian Data (Data Display) dan Ferifikasi Data (Conclusion Drawing)
Dari penelitian ini ditemukan bahwa perlu adanya reorientasi visi dan misi pendidikan
Islam. dengan visi dan misi besar yang menghasilkan keluaran yang mantap. Jika menginginkan
peserta menjadi kembali ke fitrahnya, maka pendidikan Islam pada prosesnya dibutuhkan
kemauan yang besar untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga fitrah kebaikan yang telah
ada pada diri peserta didik dapat tumbuh dengan baik sebagai insan kamil. Juga perlu adanya
Reorientasi Strategi Pendidikan Islam yaitu membutuhkan strategi besar untuk peningkatan mutu
dan pemerataan pendidikan pada semua lembaga pendidikan. Untuk menumbuhkan fitrah perlu
penumbuhan karakter visi ulul al-bab, al-ulama, al-muzakki, ahl al-dzikr, dan al-rasikhuna fi al‘ilm dan memposisikan pendidik yang berwibawa dan memiliki sakralitas. Selain itu juga perlu
optimalisasi pembelajaran dan internalisasi tugas utama guru sebagai profesi, kemanusiaan, dan
kemasyarakatan. Perlunya peningkatan kualifikasi atau mutu pendidik pendidikan Islam dari
berbagai sisi, baik sisi akidah, akhlak, keilmuan di era konstalasi global.
Kata Kunci: Pendidikan Islam, Fitrah Kebaikan, Era Globalisasi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan dan pertumbuhan generasi zaman sekarang tergantung dari proses yang
dilalui melalui generasi zaman dulu. Pranata keluarga menjadi benteng utama dalam
memperoleh kasih sayang, pertahanan hidup, perlindungan, pendidikan keberagamaan dan
pendidikan sosial. Di abad 21 yang serba transparan dari berbagai budaya, keluarga menjadi
pondasi utama bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi zaman sekarang. Keluarga perlu
memberikan fungsi dan perannya dengan penuh tanggung jawab.
Kegamangan fenomena gagap teknologi memunculkan sebuah pertanyaan, bagaimana
membuka diri terhadap perkembangan tanpa terhanyut dengan arus negatif yang menyertai.
Dampak yang dapat dipastikan menjadi korbannya, yaitu anak-anak dan remaja. Secara
psikologi, anak-anak merupakan peniru yang hebat. Mereka juga sangat mudah mempelajari
sesuatu bahkan tanpa bimbingan orang dewasa. Remaja yang sedang mengalami masa transisi
dan masa labilitas dari anak-anak menuju dewasa, cenderung tidak mudah untuk mendengarkan
pendapat orang lain, sekalipun pendapat itu benar.
Guna mengantisipasi fenomena tersebut di atas, dibutuhkan peran dari keluarga,
sekolah, dan masyarakat serta perguruan tinggi secara santun dan bijaksana dalam menjalankan
tugasnya masing-masing. Peran keluarga dimotori kedua orang tua, peran sekolah dimotori para
guru, masyarakat dimotori para tokoh masyarakat dan di perguruan tinggi dimotori oleh para
dosen. Dalam menjalankan peranya keluarga dalam menjalankan perannya memiliki tugas
utama, yaitu menumbuhkan fitrah beragama, dasar pendidikan pertama, terutama dalam
menginternalisasikan keimanan dan al-Qur‟an, sehingga tugas utama dalam menumbuhkan
kemauan menginternalisasikan keimanan dan al-Qur‟an, orang tua sebagai pendidik pertama dan
utama memiliki tugas, yaitu menjadi teladan utama, menjadi pendidik utama, menjadi motivator,
dan menjadi kepala sekolah kehidupan.1
Masyarakat dalam menjalankan tugasnya menjadi kontrol sosial dan sekaligus
pengguna langsung yang merasakan, sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam
mengontrol akhlak generasi. Kepedulian masyarakat sangat memberikan pengaruh yang sangat
besar bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi yang dilahirkan.
Begitu pula perguruan tinggi yang siap mengembangkan watak dan karakter mahasiswa
yang bermartabat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan
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Irawati Istadi, Rumahku Tempat Belajarku, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2017), h. 25-27.
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nilai-nilai fitrah kebaikan. Perguruan tinggi harus mengembangkan generasi zaman now yang
inovatif, responsive, kreatif, terampil, dan bertanggung jawab mengembangkan potensi
mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.2 Sinergi antara orangtua, guru, dan
masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendidikan dalam menumbuhkan fitrah kebaikan pada
generasi zaman sekarang.
Generasi masa kini atau yang marak disebut kids zaman sekarang adalah generasi yang
lahir dengan situasi yang berbeda 360 derajat dengan generasi sebelumnya yang masih belum
terpapar efek negatif teknologi. Dalam tulisan yang sama, Satiwan Salim juga mengungkapkan
bahwa berdasarkan data demografis pada tahun 2010, keberadaan anak-anak ini sangat potensial
dalam pengembangan pertumbuhan perekonomian nasional.3
Generasi kids zaman sekarang merupakan generasi yang sangat besar pengaruhnya
dengan kehidupan bangsa di masa mendatang. Pada generasi ini, tertumpu

calon ulama,

pemimpin, pendidik, ekonom, ilmuwan, dokter, dan orang tua di masa depan. Para generasi
tersebut, akan menggantikan generasi pemimpin saat ini yang dididik dengan pendidikan zaman
dahulu dan ditempa dengan adat istiadat serta kebiasaan zaman dahulu pula.
Orang tua, pendidik, masyarakatdan dosen tidak bisa apatis menyaksikan begitu
dahsyatnya gelombang persatuan generasi ini yang mulai sulit dikendalikan. Ibarat layanglayang, bukan lagi angin yang menerbangkannya ke kanan dan ke kiri hingga sulit dipegang,
melainkan layang-layang itu sendiri yang bergerak begitu cepatnya seakan tali kekang itu akan
putus.
Era globalisasi memberikan tantangan tersendiri untuk mengejar kemajuan dan
mengejar kamajuan dan sejajar dengan telah maju. Usaha yang besar, sungguh-sungguh,
konsisten dan berkelanjutan tentu saja mutlak dibutuhkan.4 Orang tua, guru, masyarakat dan
dosen harus mampu berinovasi. Para pendidik harus mampu mengubah secara total paradigma
lama yang mereka anut dan meng-installnya dengan paradigma baru yang sesuai dengan
perkembangan zaman yang ada. Kualitas pendidik tidak saja memberikan harapan akan lahirnya
mahasiswa-mahasiswa yang unggul dalam ilmu pengetahuan, memahami fitrahnya, menjunjung
tinggi peradaban masyarakat, harkat dan martabat manusia.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 5. Tentang Pendidikan Tinggi.
Dalam tulisannya yang dimuat di republika.co.id (Salim, Satiwan; 2017; http://www.republika.co.id/
berita/jurnalisme-warga/wacana/17/11/03/oyu6oz396-teacher-dan-parent-zaman-old-mendidik-kids-zaman-now,
diakses tanggal 24 November 2017).
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A. Hanief Saha Ghafur, Manajemen Mutu, Penjaminan Mutu Dan Internasionalisasi Perguruan Tinggi
Di Indonesia. (Jakarta: UI Press, 2009), h. 8.
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Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah program studi favorit diseluruh
Indonesia. Setiap STAIN, IAIN dan UIN baik Negeri maupun Swasta memiliki program studi
Pendidikan Agama Islam. Begitu pula IAIN Ambon dengan 3 Fakultas salah satunya adalah
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki program studi Pendidikan Agama Islam yang
berdiri sejak tahun 1997, memiliki mutu dan kualitas pendidik yang tidak diragukan lagi. Telah
melahirkan sarjana-sarjana berkompeten yang telah diserap di berbagai lembaga, sistem
pembelajaran yang modern dengan nilai-nilai tradisional sehingga menarik mahasiswa dari
seluruh daerah datang masuk program studi Pendidikan Agama Islam.
Kondisi mahasiswa yang masih lemah dalam pemahaman pengembangan fitrah
kebaikan membutuhkan metode-metode tertentu dalam pendidikan yang dapat menumbuhkan
dan mempengaruhi kualitas mahasiswa. Sistem pembelajaran yang dibawakan oleh tenagatenaga pendidik profesional dan berpengalaman, pelayanan mahasiswa yang memuaskan, biaya
kuliah yang terjangkau, serta hasil lulusan yang banyak dipakai oleh stakeholders telah
memberikan dampak positif bagi daerah-daerah yang membutuhkan terutama Provinsi Maluku.
Hal ini menunjukkan bahwa program studi Pendidikan Agama Islam FITK IAIN Ambon layak
untuk dijadikan objek studi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga sangat beralasan
apabila program studi Pendidikan Agama Islam FITK IAIN Ambon dijadikan pusat belajar dan
tempat kajian dalam penelitian ini untuk menentukan konsep-konsep pendidikan Islam generasi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi problem problem
utama dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana urgensi pendidikan Islam Pogram Studi Pendidikan Agama Islam pada era
konstalasi global?
2. Bagaimana menumbuhkan fitrah kebaikan generasi era konstalasi global?
C. Signifikansi penelitian
Sebagai sebuah peneilitian reorientasi pendidikan agama Islam, maka penelitian ini dapat
menjadi bahan introspeksi bagi penyelenggara pendidikan Islam pada program studi Pendidikan
Agama Islam untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu juga dapat menjadi
landasan kajian dan masukan berharga untuk menilai ketercapaian program Pendidikan yang
diharapkan serta sebagai acuan pertimbangan bagi pengambil kebijakan atau pihak pengelola
untuk menyempurnakan dan merevisi dimensi-dimensi yang kurang dalam mengidentifikasi,
merencanakan serta melaksanakan pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Agama Islam
FITK IAIN Ambon.
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D. Kajian Literatur
1. Dalam Artikel yang ditulis Moh.Solikodin Djaelani pada tahun 2013 dengan judul Peran
Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat menyimpulkan bahwa
Pendidikan dalam keluarga merupakan aspek penting dalam pembentukan perilaku
seseorang. Pada umumnya pendidikan dalam keluarga dilakukan dengan menanamkan
nilai-nilai agama, etika yang meliputi budi perkerti, cara, tingkah laku yang harus
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.5
2. Hasil penelitian Amelia Vinayastri, 2015 dengan judul pengaruh pola asuh (parenting)
orang-tua terhadap perkembangan otak anak usia dini menyimpulkan bahwa manusia
diciptakan Allah SWT dalam bentuk yang sempurna dan perbedaan dengan makhluk
ciptaan-Nya adalah otak. Otak adalah perlengkapan tubuh manusia yang maha penting
sebab ia merupakan pusat kendali kehidupan manusia baik secara lahir maupun secara
batin. Perkembangan otak telah dimulai 3-4 minggu pada masa kehamilan dan semburan
perkembangannya sampai usia 6 tahun oleh karena itu disebut masa keemasan.6
E. Landasan konseptual
Manusia memiliki fitrah7 sebagaimana tujuan diciptakan oleh Allah swt., untuk
mengabdi dan beribadah, dan mengemban amanah dan bertindak adil untuk mengelola dan
memamfaatkan kekayaan yang terdapat di bumi agar manusia dapat hidup sejahtera dan makmur
lahir dan batin. Begitu spesialnya manusia diciptakan oleh Allah swt., dengan diberinya potensi,
maka manusia dapat berpikir dan memngembangkan potensi yang terdapat pada dirinya.
Mengembangkan potensi tersebut salah satunya melalui dunia pendidikan. Semua aspek
penciptaan manusia memiliki fitrah.(QS. ar-Ruum/30: 30)










       




   
Terjemahnya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas)
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada
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Moh. Solikodin Djaelani, Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat, 2013

(Artikel).
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Amelia Vinayastri, Pengaruh Pola Asuh (Parenting) Orang-Tua Terhadap Perkembangan Otak Anak
Usia Dini, 2015.
7
Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu
agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid
itu hanyalah lantara pengaruh lingkungan. Lihat Kementerian Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 574.
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perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui.8
Manusia memiliki amanah untuk mengoptimalkan potensi yang diberikan Tuhan yang
begitu sempurna, yaitu kesempurnaan akal untuk berfikir dan kesempurnaan hati untuk
merasakan. QS. at-Tiin/95: 4.










 
Terjemahnya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya.9
1. Hakikat Manusia
Pembahasan tentang manusia tidak keringnya dipandang dari berbagai aspek.Dari segi
fisik disebut antropologi fisik.Dari sudut pandang budaya disebut antropologi budaya,
sedangkan yang memandang manusia dari segi hakikatnya yaitu antropologi filsafat.Dari
pandangan filsafat inilah yang menyebabkan pengkajian tentang hakikat manusia itu tidak
pernah berakhir. Sehingga ada 4 aliran yang berbicara apa itu manusia. Aliran tersebut yaitu
aliran serba zat yang mengatakan bahwa yang sungguh-sugguh ada itu adalah zat dan
materi.Kedua, aliran serba ruh yang mengatakan bahwa segala sesuatu hakikatnya adalah ruh,
begitupun manusia.Sementara zat hanyalah manfestasi dari ruh.
Ketiga, aliran dualisme yang merupakan gabungan dari zat dan ruh yang mengatakan
bahwa manusia itu terdiri dari dua substansi yaitu jasmani dan rohani, badan dan ruh. Keempat,
aliran eksistensialisme yang memandang manusia bukan dari zat dan ruh akan tetapi dari segi
eksistensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu sendiri di dunia ini.Berdasarkan
kenyataan bahwa manusia itu mempunyai jasmani dan roh, jiwa atau rohani. Maka ada empat
macam pandangan tentang hal tersebut yaitu:
1. Pandangan idealistis tentang badan manusia
2. Pandangan materialistis tentang badan manusia
3. Pandangan bahwa badan adalah musuh dari roh
4. Pandangan bahwa badan manusia adalah jasmani yang dirohanikan ataupun sebaliknya.10
Pengetahuan

tentang

hakikat

manusia

ini

merupakan

bagian

yang

sangat

penting.Dengan demikian kita dapat mengetahui hakikat manusia, kedudukan dan fungsinya di
alam semesta ini.Karena manusia dalam pendidikan bukan saja sebagai objek namun juga
8
Al-Qur‟an
9

dan Terjemahnya (Cet. 5; Jakarta: Forum Pelayan Al-Qur‟an, 2015), h. 407.
Ibid, h. 597.
10
Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 74.

6
sebagai subjek. Pendekatan yang dilakukan dan aspek yang dilaksanakan dapat direncanakan
secara matang.
Umar Tirtarahardja dan La Sula mengatakan bahwa hakikat manusia sendiri adalah
sebagai ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan ataupun
makhluk lainnya. Hewan banyak kesamaan dengan manusia terutama pada kesamaan biologis.
Perbedaannya terletak pada kemampuan fitrah insaniyah.11 Pengamatan terhadap pengalaman
manusia merupakan rangkaian Antropological Constant yaitu dorongan-dorongan dan orientasi
yang tetap dimiliki manusia. Ada enam Antropological Constant yang dapat ditarik dari
pengalaman sejarah umat manusia yaitu:
1. Relasi manusia dengan kejasmanian, alam dan lingkungan ekologis
2. Ketertiban dengan sesama
3. Keterikatan dengan struktur sosial dan institusional
4. Ketergantungan masyarakat dan kebudayaan pada waktu dan tempat
5. Hubungan timbal balik antara teori dan praktek
6. Kesadaran religius dan pemeluk agama.12
Berdasarkan penjelasan hakekat manusia tersebut, manusia merupakan makhluk yang
memiliki fitrah ketergantungan terhadap diluar dirinya. QS. al-Ikhlas/112: 2.
  
Terjemahnya: Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.13
Manusia juga merupakan makhluk rabbaniyyah14, yaitu makhluk pengabdi Allah swt.,
yyang memiliki ilmu, iman, dan ketaqwaan. QS. ali-Imran (3): 79.
     
   
     
    
   
   
Terjemahnya: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab,
Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu
menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” akan tetapi (dia
berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu
mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.15
11

Umar Tirtarahardja dan S. L. La Sulo, Pengantar Pendidikan. (Cet. II; Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2005),

h. 3.
12

Ramayulis, 2008, Ilmu Pendidikan Islam (Kalam Mulia: Jakarta), h. 1-2.
Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 604.
14
Rabbani ialah orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah swt.,Lihat, Ibid., h. 75.
15
Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 60.
13
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Hakekat manusia tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan hewan atau
makhluk Allah lainya, diantara karena manusia memiliki:
a. Kemampuan menyadari diri;
b. Kemampuan bereksistensi;
c. Pemilikan kata hati;
d. Moral;
e. Kemampuan bertanggung jawab;
f. Rasa kebebasan (kemerdekaan);
g. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak;
h. Kemampuan menghayati kebahagiaan.16
Pembeda manusia dengan makhluk Allah lainya terletak pada derajat yang diberikan
pada manusia berupa fitrah Ketauhidan, sebagai pengabdiyang senantiasa mendapatkan suatu
tutunan melalui syari‟at. Jika manusia dalam koridor agama, maka terjagalah derajatnya
kemuliaan sebagai manusia, tetapi jika manusia telah keluar jalur dari koridur agama maka
derajat kemuliaannya akan secara otomatis hilang sebagai manusia yang sempurna.
2. Manusia Dalam Al-Qur’an
Al-Qur‟an banyak sekali menggambarkan tentang manusia dan makna filosofis dari
penciptaannya.Manusia merupakan makhluk yang sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang
dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dalam Al-Qur‟an ada tiga istilah yang biasa digunakan
untuk menunjuk pengertian manusia. Ketiga kata tersebut yaitu: al-basyar, al-insan, al-nas.17
Meskipun ketiga kata tersebut merujuk kepada manusia, akan tetapi secara khusus memiliki
makna yang berbeda, hal demikian dapat dilihat dari pengertian dibawah ini yaitu:
1) Al-Basyar
Kata Al-Basyar ini dinyatakan dalam alqur‟an sebanyak 36 kali yang tersebar dalam 26
surat. Secara etimologi al-basyar merupakan bentuk jamak dari al-basyarat ( )البشرةyang berarti
kulit kepala, wajah dan tubuh menjadi tempat tumbuhnya rambut. Pemaknaan manusia dengan
al-basyar memberikan pengertian bahwa manusia adalah makhluk biologis serta memiliki sifatsifat yang ada di dalamnya, seperti makan, minum, perlu hiburan, seks dan lain sebagainya.
Kata Al-Basyar ditujukan pada seluruh umat manusia tampa terkecuali. Ini berarti
bahwa Rasul pun memiliki dimensi Al-Basyar.Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia memiliki
persamaan dengan ciri pokok dari makhluk Tuhan lainnya seperti hewan dan tumbuh16

Umar Tirtarahardja dan S. L. La Sulo, Pengantar Pendidikan, h. 4.
Samsul Nizar, Peseta Didik Dalam Perspektif Pendidikan Islam: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam
(Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999), h. 13.
17
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tumbuhan.Ciri pokok tersebut diantaranya adalah persamaan dalam dunia ini memerlukan ruang
dan waktu seta tunduk terhadap sunatullah.Dengan demikian persamaan manusia dari aspek
materi atau dimensi alamiah saja.18
2) Al-Insan
Kata ini dinyatakan dalam Al-Qur‟an sebanyak 73 kali yang tersebar dalam 43 surat.
Penggunaan kata Al-Insan pada umumnya digunakan menggambarkan pada keisimewaan
manusia penyandang predikat khalifah di muka bumi, sekaligus dihubungkan dengan proses
penciptaannya. Ini dikarenakan manusia memiliki potensi dasar yaitu fitrah akal dan
kalbu.Menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan tertinggi dibanding makluk
lainnya.
Kata Al-Insan juga menunjuk pada proses kejadian manusia, baik Adam amupun
manusia setelah Adam di alam rahim yang berlangsung secara utuh dan berproses. Dalam hal ini
ada dua dimensi yang terkandung yaitu pertama dimensi tanah (dengan berbagai unsurnya) yang
mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa lepas dari pengaruh kekuatan alam dan
kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut dengannya dan saling mempengaruhi antara yang satu
dengan yang lainnya. Dimensi kedua yaitu dimensi spiritual (ditiupkan-Nya ruh-Nya kepada
manusia) yang mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya kehidupan manusia diarahkan kepada
tujuan disamping material dan non material, dengan kata lain kehidupan manusia hendaknya
senantiasa diarahkan kepada suatu realitas yang Maha Sempuna (Allah), tampa batas, tampa
cacat, dan tampa akhir.
Kata Al-Insan mengandung makna tentang keunikan manusia yaitu agar manusia hidup
dengan nilai illahiyah, agar manusia senantiasa menggunakan akal dan potensi yang dimilikinya
secara optimal, dengan tetap berpedoman kepada ajaran Ilahi. Dengan inilah manusia dapat
mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia jika tidak maka masnusia akan
terjerumus dan jatuh kejurang kenistaan dan kehancuran serta kehinaan.19
Berdasarkan penjelasan al-insan tersebut, dapat diberikan suatu penjelasan bahwa
manusia memiliki sifat dasar lemah lembut, sopan santun, bijaksana, dan berkeinginan untuk
tumbuh dan berkembang dengan baik.Pada posisi ini, manusia memiliki tugas mempimpin
dimuka bumi, dalam rangka menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki tugas sebagai
khalifah, maka Allah memberikan bekal kepada manusia dengan akal.Daya kreatufitas, nafsu,
yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk laiinnya manusia diberikan akal dan nafsu.
18

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, … ., h. 4-5.
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3) Al-Nas
Kata Al-Nas dalam Al-Qur‟an dinyatakan sebanyak 240 kali yang tersebar dalam 53
surat. Kata ini menunjukkan pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan ditunjukkan
kepada seluruh manusia secara umum tanpa melihat statusnya apakah beriman atau kafir. Kata
ini juga menunjukkan kepada karakteristik manusia senantiasa berada dalam keadaan
labil.Meskipun telah dianugerahkan Allah SWT dengan berbagai potensi yang bisa digunakan
untuk mengenal Tuhannya, namun hanya sebagian manusia yang mau memmpergunakannya
sesuai dengan ajaran Tuhannya. Sedangkan sebagian yang lain menggunakan potensi tersebut
untuk menentang ke-Mahakuasaan Tuhan.
Kata Al-Nas juga dipergunakan Al-Qur‟an yaitu untuk menunjukkan kepada makna
lawan dari binatang buas.Ia diasumsikan sebagai makhluk yang senantiasa tunduk pada alam
dimana ia berada.
Al-Qur‟an dengan menyebut manusia dengan istilah Kata Al-Nas juga dipergunakan
Al-Qur‟an yaitu untuk Al-Basyar, Al-Insan, Al-Nas memberikan gambaran akan keunikan serta
kesempurnaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Referensi ini menjelaskan bahwa
manusia merupakan satu kesatuan yang utuh, antara aspek material (fisik) im materil (psikis)
yang dipandu oleh ruh illahiah.Antara aspek fisik dan aspek psikis saling berhubungan.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang
memiliki kelengkapan fisik dan psikis. Dengan kelengkapan fisik, ia dapat melaksanakan
tugasnya yang memerlukan dukungan kekuatan fisik dan dengan kelengkapan psikis ia dapat
melaksanakan kegiatannya yang memerlukan dukungan mental.20
Berdasarkan kedudukan manusia, al-Qur‟an menggambarkan bahwa manusia itu
memiliki empat dimensi:
a. Dimensi keindividualan
b. Dimensi kesosialan
c. Dimensi kesusilaan
d. Dimensi keberagamaan.21
Dimensi keberagamaan, bahwa manusia hidup tidak dapat terlepas dari agama.Tanpa
agama manusia tidak ubahnya bagaikan makhluk Allah lainnya.Karena keberadaan manusia
karena agama. QS. Ar-Ruum (30): 30.
3. Kedudukan Manusia

20
21
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Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan bentuk raga yang sebaikbaiknya dan rupa yang seindah-indahnya dilengkapi dengan berbagai organ psiko fisik yang
istimewa seperti panca indra dan hati agar manusia bersyukur kepada Allah yang telah
menganugerahi keistimewaan-keistimewaan itu.
Dalam Al-Qur‟an dinyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan secara mainmain melainkan dengan suatu tujuan dan fungsi. Kesatuan wujud antara fisik dan psikis serta
didukung oleh potensi-potensi yang ada membuktikan bahwa manusia sebagai ahsan al-taqwim
dan menempatkan manusia pada posisi yang strategis yaitu:
a. Manusia sebagai hamba Allah („Abdallah)
Konsep ‟abd mengacu pada tugas-tugas individual manusia sebagai Tuhandalam
bentuk pengabdian ritualdengan penuh keikhlasan yang meliputi seluruh aktivitas manusia
dalam kehidupannya. Islam menggariskan bahwa seluruh akifitas seorang hamba selama ia
hidup di alam semesta ini dapat dinilai sebagai ibadah manakalah aktivitas itu memang
ditujukan kepada Tuhan.22
Musa Asy‟arie mengatakan bahwa esensi „abd adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan
yang kesemuanya itu hanya layak diberikan kepada Tuhan. Ketundukan dan ketaatan pada
kodrat alamiah yang senantiasa belaku bagi-Nya.Ia terikat oleh hukum-hukum Tuhan yang
menjadi kodrat pada setiap ciptaannya, manusia menjadi bagian dari setiap ciptaa-Nya, ia
tergantung pada sesamanya, hidup dan matinya menjadi bagian dari segala yang hidup dan mati.
Sebagai hamba Allah manusia tidak bisa terlepas dari kekuasaan-Nya, karena manusia
mempunyai fitrah (potensi) bergama. Yang mengakui adanya kekuatan diluar dirinya.
b. Manusia sebagai khalifah Allah fi al-ardh
Kata khalifah berasal dari fiil madhi Khalafa yang berarti mengganti dan melanjutkan.
Jadi khalifah yaitu proses penggantian antara satu individu dengan individu yang lain. Sebagai
seorang khalifahia berfungsi menggantikan orang lain dan menempati tempat serta kedudukanNya. Ia menggantikan orang lain menggantikan kedudukann kepemimpinannya atau
kekuasaanya.23
Al-Qur‟an menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai pengemban amanat.Diantara
amanat yang dibebankan kepada manusia memakmurkan kehidupan di bumi.Karena amat
mulianya manusia mengeban amanat Allah, maka manusia diberi kedudukan sebagai khalifahNya di muka bumi.
22

Al-Rasyidin & H. Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis
(Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 19.
23
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Menurut Ahmad Musthafa Al Marghi, kata khalifah dalam ayat ini memiliki dua
makna. Pertama, pengganti yaitu pengganti Tuhan dalam menjalankan titahnya di muka
bumi.Kedua, manusia adalah pemimpin yang kepadanya diserahi tugas untuk memimpin diri
dan mendayagunakan alam semesta bagi kepentingan manusia secara keseluruhan.
Salah satu aplikasi dari kekhalifahan manusia di muka bumi adalah pentingnya
kemampuan untuk memahami alam semesta tempat ia hidup dan menjalankan tugasnya.
Tanggung jawab moral manusia untuk mengelola dan memmfaatkan seluruh sumber yang
tersedia di alam ini untuk memenuhi keperluan hidupnya. Manusia diharapkan mampu
mempertahankan martabatnya sebagai Khalifah Allah yang hanya tunduk kepada-Nya dan tidak
akan tunduk kepada alam semesta.24

24
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pendidikan Islam
1. Pengertian Pendidikan
Pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan, ia
merupakan bagian yang terpadu dari aspek-aspek ajaran Islam. Pendidikan bagi manusia
merupakan kebutuhan dasar untuk memenuhi fungsi, peran, dan eksistensinya. Kebutuhan akan
pendidikan ini, setara dengan kebutuhan manusia terhadap sandang, pangan, dan papan. Tanpa
pendidikan, manusia tidak akan mampu memenuhi esensi kemanusiaannya.1
Muh. Room dalam bukunya, mengutip pendapat Mappanganro bahwa pendidikan Islam
adalah sistem pengajaran berdasarkan ajaran Islam yang dilakukan secara sadar dengan cara
membimbing seseorang agar dapat meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaranajaran Islam dalam kehidupannya.2 Sistem pengajaran dalam pendidikan Islam yang dimaksud
pada dasarnya adalah meliputi sistem pendidiklan di lingkungan rumah tangga atau jalur
pendidikan Informal, sistem pendidikan di lingkungan sekolah atau jalur pendidikan formal, dan
sistem pendidikan di lingkungan masyarakat atau biasa di sebut dengan pendidikan non formal.
Kata pendidikan berasal dari kata dasar “didik” yang diawali dengan “pe” dan berakhiran
“an”, yang mengandung arti perbuatan, hal, cara dan sebagainya. Bisa juga berati memlihara dan
memberikan latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasar pikiran. 3 Kata
pendidikan juga berasal dari bahasa Yunani, yakni paedagogie yang terdiri atas dua kata, paes
dan ago. Kata paes berarti anak dan kata ago berarti aku membimbing.4 Dengan demikian,
pendidikan secara etimologis selalu dihubungkan dengan kegiatan membimbing, sedangkan
bimbingan itu lebih diarahkan kepada peserta didik karena peserta didik adalah objek yang
sering dijadikan sasaran pendidikan.
Dari kata paedagogie yang berarti pendidikan, selnjutnya melahirkan kata paedagogiek
yang berarti ilmu pendidikan. Dengan demikian kedua kata ini memiliki perbedaan makna yang
mendasar. Paedagogie (pendidikan) lebih menekankan padahal praktek, yaitu menyangkut
1

H. Muh, Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Islam, Solusi Mengatasi Krisis
Spritual di Era Global (Cet. III: CV. Berkah Utami, Penerbit: YAPMA Makassar, 2010), h. 1-2
2
Disadur dari H. Mappanganro, Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah (Cet. I; Ujung Pandang:
Yayasan Ahkam, 1996), h. 21.
3
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka,
2002), h. 263.
4
Lihat Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 69.
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masalah hal belajar mengajar. Sedangkan paedagogiek lebih menitikberatkan kepada pemikiran
tentang pendidikan. Pemikiran bagaimana sebaiknya sistem pendidikan, tujuan pendidikan,
materi pendidikan, sistem pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, cara penilaian dalam
pendidikan dan seterusnya. Walaupun demikian, kedua kata tersebut tidak bisa dipisahkan.
Keduanya harus dilaksanakan secara berdampingan, saling memperkuat peningkatan mutu dan
tujuan pendidikan.
Dalam bahasa Inggris kata pendidikan disebut dengan education5 dalam bahasa Arab
ditemukan penyebutannya dalam tiga kata, yakni al-tarbiyah, al-ta‟lim, al-ta‟dib, yang akan di
bahas satu persatu berikut ini.
a. Pengertian al-Tarbiyah
Dalam Mu‟jam al-Lughah al-Tarbiyah al-Mu‟ashirah (A Dictionary of Modern Written
Arabic), karangan Hans Wehr, kata al-tarbiyah diartikan sebgai: education (pendidikan),
upbringing

(pengembangan),

teaching

(pengajaran),

instruction

(perintah),

pedagogy

(pembinaan kepribadian), breeding (memberi makan) raising (of animals) (menumbuhkan).6
Abdurahman An-Nahlawi mengemukakan bahwa menurut kamus bahasa arab, lafal Al-Tarbiyah
berasal dari tiga kata; Pertama, raba-yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh makna ini
dapat dilihat dalam QS. Ar-Rum/30: 39.




    
     





   
Terjemahnya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta
manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,
Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).7

5

Lihat John Echols dan Hasan Sadili, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 81.
Lihat Hans Wehr, Mu‟jam al-Lughah al-Tarbiyah al-Mu‟ashirah (A Dictionary of Modern Written Arabic)
(Ed), J. Milton Cowan, Beirut: Librarie Du Liban & London: Macdonald & Evans LTD), 1974, h. 423. Dalam
bukunya Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Ed. I, Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 7.
7
Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Cet. 5; Jakarta: Forum Pelayan Al-Qur‟an (Yayasan Pelayan Al-Qur‟an
Mulia, 2015), h. 408.
6

14
Kedua, rabiya-yarba dengan wazan (bentuk) khafiya-yakhfa, yang berarti menjadi besar.
Atas dasar makna inilah Ibnu Al‟arabi mengatakan: “Jika orang bertanya tentang diriku, maka
Mekah adalah tempat tinggalku dan disitulah aku dibesarkan”.
Ketiga, rabba-yarubbu dengan wazan atau bentuk maddah-yamuddu yang berarti
memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan memelihara. Makna ini antara lain
ditunjukan oleh perkataan hasan bin tsabit, seebagaimana yang ditulis oleh ibnu al-manzhur
dalam li‟san al‟arab:
“Sesungguhnya ketika engkau tampak pada hari keluar dihalaman istana, engkau lebih
baik daripada sebutir mutiara putih bersih yang dipelihara oleh kumpulan air dilaut”.
Kata al-tarbiyah merupakan mashdar dari rabba yarabbi tarbiyatan dengan wazan
fa‟ala-yufa‟ilu-taf‟ilan”. Kata ini ditemukan dalam Al-Quran Surah al-Isra‟ (17): 24 yang
terjemahannya:
     








   
Terjemahnya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka
berdua Telah mendidik Aku waktu kecil.”8
Dalam terjemahan ayat diatas, kata tarbiyah digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan
orang tua yang mengasuh anaknya sewaktu kecil. Pengasuhan itu meliputi pekerjaan memberi
makanan, minuman, pengobatan, memandikan, menidurkan, dan kebutuhan lainya sebagai bayi.
Semua itu dilakukan dengan rasa kasih sayang.
Dari ketiga asal kata diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan (al-tarbiyah) terdiri dari
empat unsur, yaitu:
1) Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh;
2) Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam;
3) Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan
kesempurnaan yang layak baginya;
4) Proses ini dilaksanankan secara bertahap

8

Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 284.
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Al-Tarbiyah yang bersal dari beberapa bentuk kata itu menjelaskan bahwa hakikat
pendidikan pada bentuk pertama, menunjuk kepada proses pertumbuhan peserta didik; kedua,
pendidikan mengandung misi untuk membesarkan jiwa dan memperluas wawasan seseorang,
dan ketiga pendidikan adalah memelihara dan atau menjaga peserta didik.
b. Pengertian al-Ta’lim
Kata al-ta‟lim yang jamaknya ta‟alim, menurut Hans Wehr dapat berarti information
(pemberitahuan tentang sesuatu), advice (nasihat), instruction (perintah), direction (pengarahan),
teaching (pengajaran), training (pelatihan), schooling (pembelajaran) education (pendidikan, dan
apprenticeship (pekerjaan sebagai magang,masa belajar suatu keahlian).9 Pengertian ta‟lim
sebagai suatu istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pendidikan dikemukakan oleh para
ahli, antara lain, dapat dilihat sebagai berikut.
1) Abdul Fatah Jalal mengemukakan bahwa al-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 menerimah alhikmah serta mempelajari segala yang bermanfaaat baginya dan yang tidak diketahuinya.
Pemberian bekal pengetahuan ini dalam Islam dinilai sebagai sesuatu yang memiliki
kedudukan yang sangat tinggi.10
Berdasarkan pengertian ini dipahami dari segi peserta didik yang menjadi sasaranya,
lingkup term at-ta‟lim lebih universal dibandingkan dengan lingkup term at-tarbiyah karna
at-ta‟lim mencakup fase bayi, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Sedangkan attarbiyah khusus diperuntukkan untuk pendidikan dan pengajaran fase bayi dan anak-anak.
2) Muhammad Rasyid Ridha memberikan definisi ta‟lim sebagai proses transmisi berbagai
ilmu pengetahuan pada jiwa individu, tanpa adanya batasan dan persyaratan tertentu.11

9

Lihat Hans Wehr, Mu‟jam al-Lughah al-Tarbiyah al-Mu‟ashirah (A Dictionary of Modern Written Arabic)
(Ed), J. Milton Cowan, Beirut: Librarie Du Liban & London: Macdonald & Evans LTD), 1974, h. 636. Lihat pula
Lihat John Echols dan Hasan Sadili, Kamus Inggris-Indonesia (Cet. 27; Jakarta: Gramedia,dan Ithaca and London:
Cornell Univercity Press, 2003), h. 35. Dalam bukunya Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Ed. I, Cet. 2; Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 11.
10
Abd. Al-Fattah Jalal, Min Ujul al-Tarbawiy fi Al-Islam (Kairo: Markas al-Duwali Li al-Ta‟lim, 1988), h.
7.
11
Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Juz I (Cet.IV; Mesir Dr Al-Manar,1982), h. 263.
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Sedangkan proses transmisi itu dilakukan secara bertahap sebagaimana Nabi Adam
menyaksikan dan menganalisis asma‟ yang diajarkan oleh Allah kepadanya.12
3) Syaikh Muhammad An-Naquib Al-Attas memberikan makna at-ta‟lim dengan pengajaran
tanpa pengenalan secara mendasar. Namun apabila at-ta‟lim disinonimkan dengan attarbiyah, at-ta‟lim mempunyai makna pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah
sistem.13 Dalam pandangan Naquib, ada konotasi tertentu yang dapat membedakan antara
term at-tarbiyah dari at-ta‟lim, yaitu ruang lingkup at-tarbiyah, karna at-tarbiyah tidak
mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi ekstensial. Lagi pula, makna
at-tarbiyah lebih spesifik karna ditujukan pada objek-objek pemilikan yang berkaitan
dengan jenis relasional, mengingat pemilikan yang sebenarnya hanyalah Allah swt.
Akibatnya, sasaranya tidak hanya berlaku bagi umat manusia, tetapi tercakup juga bagi
spesies-spesies yang lainya.
4) Muhammad Athiyah Al-Abrasyi mengemukakan pengertian at-ta‟lim yang berbeda dari
pendapat-pendapat di atas. Beliau menyatakan bahwa at-ta‟lim lebih khusus daripada attarbiyah karna at-ta‟lim hanya merupakan upaya menyiapkan individu dengan mengacu
kepada aspek-aspek tertentu saja, sedangkan at-tarbiyah mencakup keseluruhan aspekaspek pendidikan.14
At-Ta‟lim merupakan bagian kecil dari at-tarbiyah al-aqlisyah 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 (2):31. Kata „allama
dikaitkan dengan kata aradhah yang mengimplikasikan bahwa proses pengajaran adam tersebut
pada akhirnya diakhiri dengan tahap evaluasi. Konotasi konteks kalimat itu mengacu pada
evaluasi domain kognitif, yaitu penyebutan nama-nama benda yang diajarkan, belum pada
tingkat domain yang lain. Hal ini memberi isyarat bahwa at-ta‟lim sebagai mashdar dari „allama
hanya bersifat khusus dibanding dengan at-tarbiyah.
c. Pengertian Ta’dib

12

Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam (Bandung: Mizan, 1988), h. 66.
Ibid, h. 66.
14
Muhammad Athiyah al-Abrasy, Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta‟lim (t.t.: Isa al-Babi al-Halab, t.th.), h. 14.
13
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Kata al-ta‟dib bisa berarti education (pendidikan), dicipline (disiplin, patuh, dan tunduk
pada aturan), panishment (peringatan atau hukuman), dan chastisement (hukuman penyucian).15
Muhammad Nadi Al-Badri, sebagaimana dikutib Ramayulis mengemukakan, pada zaman klasik,
orang hanya mengenal kata ta‟dib untuk menunjukkan kegiatan pendidikan. Pengertian seperti
ini terus terpakai sepanjang masa kejayaan Islam, hingga semua ilmu pengetahuan yang
dihasilkan oleh akal manusia pada masa itu disebut adab, baik yang berhubungan langsung
dengan Islam seperti fiqih, tafsir, tauhid, ilmu bahasa arab, dan sebagainya, maupun yang tidak
berhubungan langsung seperti ilmu fisika, filsafat, astronomi, kedokteran,farmasi, dan lai-lain.
Semua buku yang memuat ilmu tersebut dinamai kutub al-adab.
Ta‟dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan
kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan
penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan
kekuasaan dan keagungan tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. 16 Pengertian ini
berdasarkan hadis Nabi :
سهَ ت َأ ْ ِد ْيبًى
َ ْاَدَّبَىِى َرب ِّى فَاَح
Artinya: “Tuhanku telah mendidikku dan telah membaguskan pendidikanku”.
Dalam struktur telaah konseptualnya, al-ta‟dib sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan
(„ilm), pengajaran al-ta‟lim, dan pengasuhan yang baik (tarbiyah).17 Dengan demikian al-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.
Berkaitan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan bahwa
kata al-ta‟dib lebih mengacu pada aspek pendidikan moralitas (adab), sementara kata al-ta‟lim
lebih mengacu kepada aspek intelektual (pengetahuan), sedangkan al-tarbiyah lebih mengacu
kepada pengertian bimbingan, pemeliharaan, arahan, penjagaan, dan pembentukan kepribadian.
Moh. Room lebih condong kepada kata terakhir. Menurutnya al-tarbiyah menunjuk
kepada arti yang lebih luas, karena disamping mencakup ilmu pengetahuan dan adab, juga
15

Lihat Hans Wehr, Mu‟jam al-Lughah al-Tarbiyah al-Mu‟ashirah (A Dictionary of Modern Written
Arabic) (Ed), J. Milton Cowan, Beirut: Librarie Du Liban & London: Macdonald & Evans LTD), 1974, h. 636.
Lihat pula Lihat John Echols dan Hasan Sadili, Kamus Inggris-Indonesia (Cet. 27; Jakarta: Gramedia,dan Ithaca and
London: Cornell Univercity Press, 2003), h. 109. Dalam bukunya Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Ed. I, Cet.
2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 14.
16
Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam (Bandung: Mizan, 1988), h. 61.
17
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mencakup aspek-aspek lain yakni pewarisan peradaban. Muhammad Athiyah al-Abrasy
menyatakan bahwa al-tarbiyah mengandung makna kemajuan yang terus menerus menjadikan
seseorang dapat hidup dengan berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai jasmani yang
sehat, dan akal yang cerdas.18 Maka kata al-tarbiyah lebih cocok untuk digunakan dalam
mengkonotasikan pendidikan Islam oleh karena di dalam kata tersebut mencakup al-tarbiyah alakhalqiyah, yaitu pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang juga menekankan aspek
akhlak (moralitas), sekaligus mencakup al-trbiyah al-tahzibiyah, yaitu pembinaan jiwa untuk
kesempurnaan ilmu pengetahuan. Hal ini nantinya akan menyebabkan potensi manusia yang
dididik dapat tumbuh dengan produktif dan kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai dan normanorma yang telah ditetapkan dalam al-qur‟an maupun al-hadits.
2. Pengertian Pendidikan Islam
Ada banyak ragam pengertian pendidikan Islam yang berasal dari beberapa ahli yang
sering diambil sebagai rujukan. Dari beberapa buku yang ada,didapatkan nama-nama berikutin
ini adalah para ahli yang banyak dikutip pendapatnya tentang pengertian pendidikan Islam
sebagai berikut.
Pertama, Muhammad SA. Ibrahimi (Bangladesh) menyatakan bahwa: “Islamic education
in true sense of the lern, is a system of education which enable a man to lead his life according
to the islamic ideology, so that he may easily mould his life in accordance with tenets of
Islam.19“Pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan
yang memungkinkan seorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideology Islam,
sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.”
Pengertian itu mengacu pada perkembangan kehidupan manusia masa depan tanpa
menghilangkan prinsip-prinsip Islami yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga
manusia mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya seiring dengan perkembangan
iptek. Dalam pengertian itu pula dinyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu sistem,
yang didalamnya terdapat beberapa komponen yang saling mengait. Misalnya kesatuan sistem
akidah, syariah, dan akhlak, yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang mana
keberartian satu komponen yang sangat bergantung dengan komponen lain. Sehingga proses
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pendidikan Islam juga dilandaskan atas ideologi Islam, sehingga proses pendidikan Islam tidak
bertentangan dengan norma dan nilai ajaran Islam.
Kedua, Omar Mohammad At-Toumi Asy-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam
adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam
sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktifitas asasi sebagai profesi diantara profesiprofesi asasi da masyarakat.20 Pendapat Omar ini lebih ditekankan pada perubahan tingkah laku
atau perilaku dari yang buruk menjadi baik, dari yang minimal kedalam maksimal, dari yang
potensial kepada yang aktual, dari yang pasif kepada yang aktif. Sedangkan perubahan perilaku
ini adalah melalui pembelajaran dan peribahan perilaku ini tidak cukup pada tingkat individu
saja tetapi sampai pada tingkat masyarakat.
Ketiga, Muhammad Fadhil Al-Jamali memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai
upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan
nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih
sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan.21 Definisi tersebut
mempunyai tiga unsur pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut; (1) Aktifitas pendidikan adalah
mengembangkan, mendorong dan mengajak peserta didik untuk lebih maju dari kehidupan
sebelumnya. Peserta didik yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman apa-apa dibekali
dan dipersiapkan dengan seperangkat pengetahuan, agar ia mampu merespon dengan baik; (2)
upaya dalam pendidikan didasarkan atas nilai-nilai akhlak yang luhur dan mulia. Peningkatan
pengetahuan dan pengalaman harus dibarengi dengan peningkatan kualitas akhlak; dan (3) upaya
pendidikan melibatkan seluruh potensi manusia baik potensi kognitif (akal), afektif (perasaan),
dan psikomotorik (perbuatan).22
Keempat, Muhammad Javed al-Sahlani dalam al-Tarbiyah wa al-Ta‟lim Al-Qur‟an alKarim mengartikan pendidikan Islam adalah proses mendekatkan manusia kepada tingkat
kesempurnaan dan mengembangkan kemampuan. Definisi ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh
Jalaluddin Rahmat,23 mempunyai tiga prinsip pendidikan Islam: (1) pendidikan merupakan
proses pembantuan pencapaian tingkat kesempurnaan, yaitu manusia yang mencapai tingkat
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keimanan dan berilmu (QS. Al-Mujadalah: 11)24 yang disertai kualitas amal saleh (QS. Al-Mulk:
2)25; (2) sebagai model, maka Rasulullah saw. sebagai uswah hasanah (suri teladan) yang
dijamin Allah swt. memiliki akhlak mulia (QS. Al-Ahzab: 21,26 al-Qalam: 4);27 (3) pada diri
manusia terdapat potensi baik-buruk (QS. asy-Syams:7-8).28 Potensi buruk atau negatif, seperti
lemah (QS. an-Nisa‟: 28),29 tergesa-gesa (QS. al-Anbiya‟: 37),30 berkeluh kesah (QS. al-Ma‟arij:
19,31 dan roh ciptaan Tuhan ditiupkan kepadanya saat penyempurnaan penciptaannya (QS. Shad:
72).32 Potensi baik atau positif seperti manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk (QS. atThin: 4).33 Karena itu, pendidikan ditujukan sebagai pembangkit potensi-potensi yang baik, yang
ada pada peserta didik yang mengurangi potensinya yang buruk.
Kelima, hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 dirumuskan pendidikan
Islam dengan: Bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam
dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya
semua ajaran Islam.34
Pengertian ini mengandung arti bahwa dalam proses pendidikan Islam terdapat usaha
mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses, setingkat demi setingkat, menuju tujuan yang
ditetapkan, yaitu menanamkan takwa dan ahklak serta menegakkan kebenaran sehingga
terbentuklah manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur sesuai ajaran Islam.35
24
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Dari beberapa pengertian tersebut dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses
transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui
penumbuhan dan pengembangan potensi

fitrahnya

guna

mencapai

keselarasan dan

kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Pengertian tersebut mempunyai lima prinsip pokok
yaitu sebagai berikut.
a. Proses trasformasi dan internalisasi, yaitu upaya pendidikan Islam harus dilakukan secara
bertahap, berjenjang, kontinu, dengan upaya pemindahan, penananman, pengarahan,
pengajaran, pembimbingan sesuatu yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan
terstruktur, dengan menggunakan pola dan sistem tertentu.
b. Ilmu pengetahuan dan nilai-nilai, yaitu upaya yang diarahkan pada pemberian dan
penghayatan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan nilai-nilai.
Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang bercirikan Islami, yakni
ilmu pengetahuan yang memenuhi kriteria epistoemologi Islam yang tujuan hanya untuk
mengenal dan menyadari diri pribadi dan relasinya dengan Allah, sesama manusia, dan alam
semesta.
Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai ilahi dan nilai-nilai insani. Nilai Ilahi
mempunyai dua jalur; pertama, nilai-nilai yang bersumber dari sifat-sifat Allah yang tertuang
dalam Al-Asma Al-Husna sebanyak 99 nama yang indah. Nama-nama tersebut pada hakikatnya
telah menyatu pada potensi dasar manusia yang selanjutnya disebut fitrah. Kedua, nilai yang
bersumber dari hukum-hukum Allah, baik berupa hukum yang linguistik verbal (qurani) maupun
yang verbal (kauni).
Sebaliknya, nilai insani merupakan nilai yang terpancar dari daya cipta, rasa, dan karsa
manusia yang tumbuh untuk memenuhi kebutuhan peradaban manusia, yang memiliki sifat
dinamis temporer.
c. Pada diri anak didik, yaitu pendidikan diberikan pada anak didik yang mempunyai potensipotensi rohan. Dengan potensi tersebut, anak didik dimungkinkan dapat didik, sehingga pada
akhirnya mereka dapat mendidik. Konsep ini berpijak pada konsepsi manusia sebagai
mahkluk psikis.
d. Melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya yaitu tugas pokok pendidikan
Islam hanyalah menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, dan menjaga potensi laten
manusia agar ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, dan
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bakatnya. Dengan demikian, terciptalah dan terbentuklah daya kreaktivitas dan produktifitas
anak didik.
e. Guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya, yaitu tujuan
akhir dari proses pendidikan Islam adalah terbentuknya “insan jamil” , yaitu manusia yang
dapat menyelaraskan kebutuhan hidup jasmani-rohani, struktur kehidupan dunia akhirat,
keseimbangan pelaksanaan fungsi manusia sebagai hamba khalifah Allah dan keseimbangan
pelaksanaan trilogi hubungan manusia. Akibatnya, proses pendidikan Islam yang dilakukan
dapat menjadikan anak didik hidup penuh kesempurnaan, bahagia, dan sejahtera.
B. Konsep Manusia
Dalam konteks dan perspektif pendidikan, pembahasan manusia merupakan salah satu
tema sentral yang dikaji. Ini karena subjek dan objek yang utama dalam proses pendidikan
adalah manusia. Pemikiran dan pembahasan mengenai pendidikan tidak akan mampu dipahami
dan dilaksanakan dengan sempurna tanpa terlebih dahulu memahami hakikat manusia. Jika
pembahasan pendidikan tidak didasarkan terlebih dahulu pada pandangan mengenai manusia
secara utuh, Syahidin mengemukakan, proses pendidikan akan kehilangan arah dan esensinya.36
Pembahasan mengenai manusia tidak akan pernah usai. Para pemikir membahas konsep
manusia dari berbagai aspek. Pembahasan mereka kebanyakan bersentuhan dengan salah satu
dimensi manusia. Para filosof mempunyai pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang
berpikir atau dalam bahasa filosof muslim, manusia disebut sebagai al-hayawan an-nathiq.37
Ahli psikologi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berjiwa. Manusia memiliki
personality, kesadaran, dan sistem psikologis yang unik bila dibandingkan dengan makhluk
lainnya.38
Para ahli psikologi menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial.39Ia hidup
berdampingan dengan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, tidak bisa
hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia tidak lepas dari hubungannya dengan makhluk lain dan
tempat dimana ia berpijak. Para pemikir biologi hanya melihat manusia dari sistem anatomi,
36
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fisiologi, tatanan struktur tubuh, dan metabolisme, serta sistem biologi lainnya yang mempunyai
karakteristik berbeda dengan makhluk lain. Setiap pemikir dan ahli yang menekuni bidang
tertentu melibatkan peranan pemikir dan ahli untuk mengkaji masalah dan konsep manusia ini.
Dalam pandangan yang lain, aspek agama atau teologi, konsep manusia pun dikaji dan diberi
penafsiran tertentu. Para teolog yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk tuhan yang
harus tunduk pada aturan tuhan dan harus tunduk pada sunnatullah. Dalam berbuat dan
bertingkah laku, manusia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.
Pandangan manusia tidak hanya dibahas oleh para pemikir, filosof, ataupun ilmuwan.
Paradigma agama ikut menganalisis dan terlibat dalam membahas tentang konsep manusia.
Setiap agama mempunyai pandangan dan paradigma tertentu dalam mengkaji manusia. Begitu
pula dalam Islam. Dalam ajaran Islam, Islam mengungkap tentang kedudukan dan hakikat
manusia. Agama Islam lahir untuk manusia sehingga ajarannya membahas tentang manusia.
Dalam perkembangan zaman dan pemikiran, manusia mempunyai posisi sentral dalam
setiap peristiwa kehidupan. Manusia berperan penting dalam proses kehidupannya di dunia.
Dalam menjalani kehidupannya, manusia pasti terlibat dengan pihak lain. Manusia tetap
berkaitan dengan makhluk lain dan alam sekitar. Ia merupakan makhluk individu, yaitu makhluk
yang mempunyai dimensi pribadi. Namun dalam perspektif sosiologi, manusia tidak terlepas dari
hubungannya dengan orang lain. Lebih lanjut lagi, walaupun sosiolog membahas manusia
sebagai homo sosius atau makhluk yang bermasyarakat, kajian sosiologis tidak akan terlepas dari
konsep peran manusia sebagai individu. Masyarakat tidak akan terbentuk tanpa adanya individu.
Kita bisa menyatakan bahwa masyarakat merupakan hasil kumpulan manusia secara individu.
Sepanjang sejarah kehidupannya, manusia senantiasa berusaha memahami hakikat
dirinya. Dinamika perkembangan manusia dalam pergumulan menari hakikat jati dirinya telah
banyak melahirkan berbagai teori dan aliran filsafat. Tidak satupun dari teori itu, menurut
pendapat Tedi Priatna, yang dapat memuaskan pencarian manusia karena keterbatasan manusia
itu sendiri.40 Teori yang telah diterima dilingkungan suatu aliran filsafat, dalam kenyataannya
bersamaan dengan berjalannya waktu, kerap kali dirasakan belum memadai.
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Berbicara mengenai manusia, dalam perspektif filsafat, terdapat empat aliran yang
mengemukakannya. Zuhairini dan kawan-kawan menyebutkan bahwa aliran tersebut adalah
aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme.41
1. Aliran serba Zat42 mengatakan bahwa yang benar-benar ada itu adalah zat atau materi.
Zat atau materi adalah hakikat dari sesuatu. Alam adalah zat atau materi, sedangkan
manusia adalah unsur dari alam. Oleh karena itu, menurut aliran ini, hakikat manusia
adalah zat atau materi.43
2. Aliran serba ruh menyatakan bahwa hakikat dari segala sesuatu adalah ruh. dengan
demikian, hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat adalah manifestasi dari ruh.
3. Aliran dualisme mencoba untuk mengkonvergensikan kedua aliran di atas.

44

aliran ini

menganggap bahwa pada hakikatnya manusia terdiri atas dari dua subtansi, yaitu jasmani
dan ruhani; badan dan ruh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal
yang keberadaannya tidak tergantung satu sama lain. Badan bukan berasal dari ruh,
sebaliknya ruh bukan berasal dari badan. Hanya dalam perwujudannya, manusia memiliki
dua dimensi, yaitu ruh dan jasad. Kedua hal tersebut berintegrasi membentuk suatu
sistem tertentu yang disebut manusia. Antara badan dan ruh terjadi hubungan yang
bersifat kausal, keduanya saling mempengaruhi. Apa yang terjadi pada jasad, akan
mempengaruhi ruh. Begitu pula sebaliknya, apa yang terjadi pada ruh akan
mempengaruhi keadaan jasad.
4. Berbicara mengenai manusia dalam tiga perspektif di atas ternyata tidak memuaskan
orang yang menyelidikinya. Ahli filsafat modern berpikir lebih lanjut mengenai hakikat
manusia, mana yang merupakan eksistensi atau wujud sesungguhnya manusia. Mereka
yang memikirkan eksistensial dan alirannya ini disebut aliran eksistensialisme.45
Filosof memahami manusia dari perspektif masing-masing yang digunakannya. Plato
(427-347 SM) dan Rene Descartes (1596-1650 M) mengemukakan bahwa manusia adalah
makhluk yang terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi tubuh atau jasmani dan dimensi jiwa atau
ruhani. Diantara keduanya terdapat garis pemisah yang ketat, tetapi terdapat pula pertautan yang
kuat.
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Menurut Plato, tubuh merupakan gambaran dari jiwa. Tubuh dan jiwa memiliki watak
masing-masing.46 Interpretasi Plato mengenai jiwa atau akal banyak mempengaruhi Plotinus dan
Augustinus. Hasil interpretasi mereka. Hasil interpretasi mereka mampu memberikan pengaruh
kepada gereja-gereja masehi pada perkembangan selanjutnya.47
Dalam pandangan Descartes, jiwa dan tubuh dipertentangkan sebagai ruhani dan jasmani.
Jiwa tidak pernah dapat dibagi, sedangkan tubuh sebaliknya. Perbedaan antara menghendaki,
menyadari, dan merasakan bukan merupakan bagian jiwa. Secara keseluruhan, jiwalah yang
mengehendaki, menyadari dan merasakan. Descartes menyatakan bahwa ada dua substansi
dalam jiwa yaitu berpikir dan berkeluasaan, namun ia pun melukiskan bahwa Allah
menggabungkan jiwa dengan mekanisme tubuh.
Aristoteles (384-322 SM) berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang terdiri
dari tiga dimensi,yaitu tubuh, jiwa, dan ruh. Manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan
berkembang menjadi bentuk lain tidak dapat dilepaskan antara satu dimensi dengan dimensi
lainnya. Ruh merupakan kemampuan yang reflektif dan khas bagi manusia, namun manusia
sendiri tidak sanggup menjelaskan secara pasti tentang ruh tersebut. Hal ini karena masalah ruh
adalah masalah metafisik. Bagi Aristoteles, istilah metafisik berarti filsafat pertama yang
membicarakan prinsip-prinsip yang universal. Kemudian istilah tersebut mempunyai arti sesuatu
di luar kebiasaan atau beyond nature. Metafisika membicarakan watak yang sangat mendasar
dari sesuatu atau realitas di belakang pengamalan langsung, termasuk watak fisik dan psikis
manusia.48
Pencarian makna manusia menurut para ahli filsafat tidak menemukan kesimpulan yang
sama. Pada umumnya, mereka mengakui bahwa manusia terdiri dari beberapa dimensi. Mereka
bergelut dengan berbagai argumentasi tentang keterkaitan antara tubuh jiwa dan ruh. sementara
itu, esensi manusia itu sendiri tidak ditemukan secara meyakinkan.
Aliran behaviorisme memandang manusia sebagai suatu realitas. Sementara itu, realitas
dalam pemahaman ini adalah sesuatu yang terpisah dan tampak secara kasat mata. Oleh karena
itu, manusia sama halnya dengan makhluk lainnya yaitu makhluk fisik semata. Para ahli sains
mencoba mendefinisikan manusia lebih operasional sesuai dengan bidang kajian dan spesialisnya
masing-masing. Kesimpulannya sangat tergantung pada metodologi yang digunakannya. Setiap
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ilmu memadang manusia dengan perspektif yang berbeda, akibatnya manusia menjadi benda
yang tidak lagi menjadi sosok yang utuh.
Berbeda halnya dengan ahli psikologi. Menurut pandangan Syahidin, mereka
memandang manusia sebagai makhluk psikofisik yang memiliki watak atau kepribadian.49
Mengutip pendapat Allport, watak dan kepribadian itu sama saja. Dalam pandangan mereka,
fisik pada dasarnya merupakan fenomena yang lahir dari dorongan atau dinamika yang terdapat
pada jiwa. Para ahli psikologi ternyat tidak semuanya sependapat dengan definisi di atas, khusus
masalah yang berkenaan dengan aspek kepribadian. Dikalangan mereka, muncul konsep manusia
yang berbeda-beda, sesuai dengan tinjauan terhadap aspek kepribadian.
Pencarian makna manusia dalam perspektif filsafat dan ilmu ternyata tidak ditemukan
suatu kesimpulan yang memuaskan, karena mereka tidak memandang manusia secara utuh.
Pandangan mereka tidak melahirkan pemahaman yang komprehensif. Ini karena faktor
subyektivitas, baik karena latar belakang ilmu pengetahuan, metodologi yang digunakan,
maupun kemampuan penalaran mereka masing-masing.
Implikasi pendidikan dari formulasi tentang manusia yang telah dikemukakan di atas
adalah konsep pendidikan sekuler, sebagaimana teori dan praktik pendidikan yang berkembang
pada zaman modern ini. Manusia dipandang sebagai benda mati yang dapat dibentuk atau di
cetak sesuai dengan keinginan seseorang. Teori pendidikan sekuler merujuk pada pemahaman
mengenai manusia secara parsial, terpisah dari bagian esensial manusia itu sendiri. Apabila
manusia dipandang dari aspek tertentu secara tajam, sedangkan aspek lain yang lebih penting
diabaikan, maka tidak akan ditemukan makna dan hakikat manusia yang seutuhnya.
Sesuai dengan pendapat A. Carel betapa sulitnya memahami jati diri manusia, inilah
ungkapan para ilmuwan ketika melakukan studi tentang manusia. Sebenarnya manusia telah
mencurahkan perhatian dan usaha yang sangat besar untuk mengetahui dirinya, kendatipun kita
memiliki perbendaharaan yang cukup banyak dari hasil penelitian para ilmuwan, filosof,
sastrawan, dam para ahli di bidang keruhanian sepanjang masa. Akan tetapi kita manusia hanya
mampu mengetahui beberapa segi tertentu dari diri kita. Kita tidak mengetahui manusia secara
utuh. Yang kita ketahui hanyalah bahwa manusia terdiri dari bagian-bagian tertentu, dan inipun
pada hakikatnya dibagi lagi menurut tata cara kita sendiri. Pada hakikatnya, pertanyaan-
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pertanyaan yang diajukan mereka yang mempelajari manusia kepada diri mereka hingga masih
tetap tanpa jawaban.50
Berkaitan dengan pernyataan di atas, Quraish Shihab mempertegas bahwa keterbatasan
pengetahuan manusia tentang dirinya itu disebabkan hal-hal berikut:
1. Pembahasan tentang masalah manusia terlambat dilakukan, karena pada mulanya
perhatian manusia hanya tertuju pada penyelidikan tentang alam materi. Pada zaman
primitif, nenek moyang kita disibukkan dengan menundukkan atau menjinakkan alam
sekitarnya, seperti upaya-upaya membuat senjata-senjata, melawan binatang-binatang
buas, penemuan api, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Karena hal-hal tersebut,
mereka tidak mempunyai waktu luang untuk memikirkan hakikat mereka sebagai
manusia. Demikian halnya pada zaman kebangkitan (Renaisans) ketika para ahli tergiur
oleh penemuan-penemuan baru mereka yang disamping menghasilkan keuntungan
material, juga menyenangkan publik secara umum karena penemuan-penemuan tersebut
mempermudah dan memperindah kehidupan.
2. Ciri khas akan manusia yang lebih cepat cenderung memikirkan hal-hal yang tidak
kompleks. Ini disebabkan oleh sifat akal kita sendiri seperti yang dinyatakan oleh
Bergson, tidak mampu mengetahui hakikat kehidupan.
3. Multikompleks masalah manusia.
Dari penjelasan di atas, agamawan dapat berkomentar bahwa pengetahuan tentang
manusia yang demikian itu akibat manusia merupakan makhluk-makhluk yang dalam unsur
penciptaannya tentang ruh ilahi. Namun, manusia tidak diberi pengetahuan tentang ruh, kecuali
sedikit. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Isra‟: 85, Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh.
Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan
melainkan sedikit.”
Jika apa yang dikemukakan A. Carrel di atas diterima, maka satu-satunya jalan untuk
mengenal dengan baik siapa manusia adalah merujuk kepada wahyu ilahi. Ini perlu
dipertimbangkan agar kita menemukan jawabannya.
Sebagai agama yang universal, Islam hadir menyuguhkan konsep dan ilustrasi mengenai
manusia. Setidaknya dapat dikatakan bahwa agama Islam mempunyai peranan dalam
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menuangkan ide-ide kemanusiaan. Di dalam Al-Qur‟an, terdapat beberapa ayat yang
berhubungan dengan manusia dari berbagai dimensi kemanusiaannya.
Peranan dan posisi manusia sudah banyak di kaji oleh para ahli. Pada zaman sekarang ini,
akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat serta adanya indikasi
keruntuhan humanity value, konsep manusia yang ideal harus di kaji ulang dan diformulasikan
kembali.51 Konsep manusia dijadikan landasan dalam mengkaji aspek sosiologi dalam
menjalankan hubungannya dengan manusia lain, juga kajian terhadap aspek-aspek lain, tak
terkecuali pendidikan.
Menurut Jacop sebagaimana dikutip oleh Arifin Noor manusia adalah makhluk
biokultural, manusia adalah produk antara biologis dan kultural manusia tidak lepas dari sistem
biologisnya sendiri dan latar belakang kebudayaan yang terdapat disekitarnya.
Namun, jika dilihat dari cara menampilkan dirinya, manusia adalah makhluk individu
yang amat penting untuk diamati dan dipelajari. Masing–masing individu mempunyai keinginan
dalam memilih tindakan, apakah dia akan mencoba kompromistis dengan sistim nilai yang ada
atau mengambil jarak. Manusia akan berkelompok dengan cara memilih individu dengan
pertimbangan perasaan dengan pikirannya. Individu dilihat sebagai manusia yang tampil dan
memilih tindakan secara individual dengan membertimbangkan faktor biologis yang harus dijaga
dan diperjuangkan kehidupannya, dan faktor kultural yang menawarkan aturan main yang
bersifat statis dan dinamis.
Manusia dilahirkan seorang diri, namun dia harus hidup berdampingan dengan suatu
masyarakat. Seperti diketahui, manusia pertama, adam, ditakdirkan untuk hidup berdampingan
dengan hewan. Jika dibandingkan dengan makhluk lain seperti misalnya hewan dan manusia,
manusia tidak dapat hidup sendiri, seekor ayam tanpak induknya mampu mencari makan sendiri.
Demikian pula dengan hewan lainnya. Sementara itu, manusia sangat tergantung kepada orang
lain. Sejak lahir manusia telah berhubungan dengan individu lain. Sampai dewasa manusia tidak
akan mampu hidup tanpa adanya interaksi dan bantuan sesamanya.
Ilustrasi ini memberikan pandangan yang jelas bahwa manusia adalah mahluk individu
yang tidak bisa dipisahkan dan terlepas dari manusia yang lain. Manusia yang hidup
bermasyarakat mempunyai potensi untuk berhubungan dengan manusia lainnya untuk dapat
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beradaptasi dan hidup bermasyarakat, manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan
kehendaknya.
Hubungan dengan manusia lain akan membentuk suatu masyarakat dan kelompok sosial
tertentu. Dalam hubungannya dengan manusia lain, terdapat sebuah trend yang muncul, yaitu
manusia memberikan reaksi dan aksi untuk mewujudkan keserasian dengan sesamanya.
Manusia sejak dilahirkan dalam pandangan sosiologis mempunyai dua hasrat dan
keinginan pokok, yaitu: pertama, manusia memiliki keinginan untuk menjadi satu dengan
manusia lainnya (to be united with others): kedua, manusia mempunyai keinginan untuk menjadi
satu dengan suasana alam disekelilingnya (to be united with environment).
Manusia merupakan karya kreasi tuhan yang terbesar. Raji al-Faruqi menyatakan bahwa
manusia merupakan makhluk yang mampu mewujudkan bagian tertinggi dari kehendak tuhan
dan menjadi sejarah. Ia merupakan makhluk kosmis yang amat penting, karena dilengkapi
dengan semua pembawaan dan syarat-syarat yang diperlukan.
Berkenaan dengan syarat tesebut, manusia merupakan makhluk yang mempunyai
kesatuan jiwa raga dalam hubungan dengan dunia dan sesamanya. Dalam kesatuan tersebut ada
unsur jasmani yang membuat manusia sama dengan dunia luar dirinya. Disamping itu, ada unsur
lain yang membuat dirinya dapat mengatasi dunia sekitarnya serta dirinya sebagai jasmani.
Unsur kedua ini, menurut pandangan Muhaimin dan Abdul Mujiz, sudah tampak pada semua
berbagai makhluk hidup yang disebut dengan jiwa (soul, animak, psiche).
Zuhairini dan kawan-kawan, berpendapat berkaitan dengan penyelidikan mengenai
konsepsi manusia, mengumukakan:
Ternyata orang yang menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang. Ilmu yang
menyelidiki dan memandang manusia dari segi fisik adalah antropologi fisik; yang memandang
manusia dari sudut pandang budaya adalah antropologi budaya; dan yang memandang manusia
dari segi eksistensi atau dari segi hakikatnya adalah antrologi filsafat. Memikirkan dan
membicarakan hakekat manusia inilah yang menyebabkan orang yang tidak henti-hentinya
berusaha untuk mencari jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan mendasar mengenai
manusia.
Berkenaan dengan pandangan zuhairini dan kawan-kawan di atas yang dikaji konsepsi
manusia dari prespektif antropologi, terdapat sebuah pernyataan menarik yang perlu dicermati

30
mengenai konsepsi manusia dalam prespektif antropologi filsafat. Loren bagus dalam bukunya,
kamus filsafat, menguraikan cukup panjang mengenai konsepsi manusia. Dia mengemukakan:
Hakekat manusia diselidiki melalui tiga langkah, yaitu pertama, pembahasan etimologi
(asal usul kata) manusia yang dalam bahasa Inggris disebut “man” (asal kata dari anglo saxon,
man). Kedua, pembahasan hakekat manusia dengan indikasi bahwa ia merupan makhluk ciptaan
di atas muka bumi, hanya saja ia muncul di atas bumi untuk mengajar dunia lebih tinggi.
Manusia merupakan makhluk jasmani yang tersusun dari bahan material. Ketiga, perkembangan
universal kecenderungan dan kemampuan kodrati manusiawi pada akhirnya akan menuju pada
kemanusian yang luhur hal ini dinyatakan humanisme sebagai tujuan umat manusia
Selain pandangan di atas, Lorren Bagus menegaskan pula bahwa manusia merupakan
homo sapiens, sebagai menifestasi dari makhluk bio sosial. Alex dalam kamus ilmiah populer
mengemukakan bahwa homo sapiens adalah manusia mempunyai potensi berfikir dan
kebijaksanaan. Terdapat pernyataan menarik pula yang diungkapkan oleh Endang Saifuddin
Anshari. Dia mengemukakan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir. Berfikir adalah
bertanya, lalu akan diikuti dengan mencari jawaban. Mencari jawaban adalah mencari kebenaran
tentang tuhan, alam, dan manusia. Tegas, menurut Endang Saifuddin Anshari, manusia adalah
pencari kebenaran.
Salah seorang filsof muslim, Ibnu Miskawaih dalam bukunya yang terkenal, Tahdzib AlAkhlak, memandang manusia sebagai alam kecil (microkosmos) yang dalam dirinya terdapat
persamaan-persamaan yang ada di macrocosmos. Pancaindra yang dimiliki manusia, menurut
Ibnu Miskawaih memiliki daya yang khas dan memiliki indra bersama (his al-musyarakah) yang
berperan sebagai pengikat sebagai indra.52
Istilah materi dalam konsepsi manusia sebagai sebagian pemikir disepandankan dengan
kata jasad. Sementara itu, kata ruh disepandankan dengan makna jiwa. berkenaan dengan hal ini,
Al-Farabi, Al-Gozali, dan Ibnu Rusyd mengatakan bahwa hakekat manusia terdiri dari dua
komponen tersebut yaitu jasad dan ruh.
Pandapat ketiga tokoh di atas selanjutnya dijelaskan oleh Muhaimin dan Abdul Mujid
pendapat tersebut dapat disederhanakan melalui tabel berikut ini:
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Konsep

Al-Farabi

Manusia

Al-Ghozali

Ibn Rusyd

Komponern

Komponen ini berasal dari Dapat bergerak, memiliki Komponen

jasad

alam yang bentuk, rupa, rasa, berwatak, gelap dan materi.
kualitas, kadar, gerakan, kasar, serta tidak berbeda
da terdiri atas organ.

dengan benda lain.

Komponen

Berasal dari alam perintah Jiwa atau ruh dapat berpikir, Kesempurnaan

ruh (jiwa)

(alam

amr)

yang mengingat, mengetahui, dan awal bagi jasad

mempunyai sifat berbeda sebagainya.
dengan jasad manusia. Hal merupakan
ini karena jiwa merupakan sebagai

Unsur
unsur

penggerak

ini bagi jasad alami
ruhani yang

organik.

jasad Kesempurnaan

ruh dari perintah tuhan, untuk melakukan kerjanya

awal ini karena

walaupun tidak menyamai

jiwa

zat-Nya.

dibedakan dengan

dapat

kesempurnaan
lain

yang

merupakan
pelengkap dirinya

Uraian di atas mengilustrasikan bahwa manusia merupakan rangkaian utuh antara
komponen jasmani dan komponen rohani. Komponen jasmani berasal dari tanah, sedangkan
komponen rohani berasal dari ruh tuhan. Dengan kata lain, manusia merupakan kesatuan antara
mekanisme biologis yang berpusat pada jantung dan mekanisme kejiwaan yang berpusat pada
otak (sebagai lambang berpikir, merasa, dan bersikap).
Namun Ibn Miskawih tidak memasukkan hayah (unsur hidup) sebagai salah satu
komponen dari kedua komponen tersebut, karena hanya itu berdiri sendiri. Hal ini karena pada
diri manusia ketika dalam bentuk embrio (pertemuan ovum dengan sperma) sudah terdapat
kehidupan, walapun ruh belum ditiupkan. Sementara itu, hayah sendiri sudah terdapat pada
sperma dan ovum yang membuat emrio hidup dan berkembang. Dengan demikian, manusia
adalah makhluk dengan perpaduan antara tiga unsur ciptaan tuhan, yakni berupa jasmani, jiwa,
dan hayah.
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Mengingat pentingnya konsep mengenai manusia ini pencarian jati diri manusia melalui
pemikiran merupakan sebuah keharusan. Akan tetapi, karena keterbatasannya, manusia
diharuskan untuk berupaya mencari dan menggali sumber kebenaran yang lebih valid dibanding
dengan kemampuan berpikir saja. Oleh karena itu, manusia harus mengacu pada kerangka dasar
pemikiran agama.
C. Konsep Islam Tentang Fitrah
Manusa diciptakan Allah dalam struktur yang paling baik diantara makhluk yang lain,
struktur manusia terdiri dari unsur jasmaniah dan rohaniah, atau unsur fisiologis dan unsur
psikologis. Dalam pandangan Islam kemampuan dasar/pembawaan itu disebut fitrah yang dalam
pengertian etimologi mengandung arti “kejadian”, karena fitrah berasal dari kata kerja fatoro
yang berarti menjadikan.53
Kata fitrah ini disebutkan dalah QS. Ar-Rum/30: 30.










       




   
Terjemahnya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas)
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada
peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui.54
Disamping itu, terdapat dalam hadis Nabi saw.
ْ ُك ُّل َم ْىلُى ٍد يُىلَد ُ َعلَى ْال ِف
ًِ ِساو
ّ ِ َط َرةِ فَأَبَ َىايُ يُ َه ّ ِىدَاوِ ًِ أ َ ْو يُى
َ ص َراوِ ًِ أ َ ْو يُ َم ِ ّج
Artinya: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang
akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi.
Bila ditafsirkan lebih lebih lanjut, istilah fitrah sebagaimana al-Qur‟an dan al-Hadis
tersebut di atas, maka dapat diambil pengetian sebagai berikut:
a. Fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut mengandung implikasi kependidikan yang
berkonotasi kepada paham nativisme, karena fitrah mengandung makna “kejadian”, yang
didalamnya berisi potensi dasar beragama yang benar dan lurus (addien al-qayyim), yaitu
Islam. Potensi dasar ini tidak dapat diubah oleh siapapun atau lingkungan apapun, karena
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fitrah merupakan ciptaan Allah yang tidak akan mengalami perubahan baik isi maupun
bentuknya dalam tiap pribadi manusia.
Berdasarkan interpretasi demikian, maka ilmu penddikan Islam dikatakan berpaham
nativisme, yaitu suatu paham yang menyataan bahwa perkembangan manusia dalam
hidupnya secara mutlak ditentukan oleh potensi dasarnya. Proses kependidikan sebagai
upaya untuk mempengaruhi jiwa peserta didik tidak dapat mengubahnya.
Pengertian fitrah yang bercirak nativisme ini berkaitan dengan faktor hereditas (keturunan)
yang bersumber dari orang tua, termasuk keturunan beragama. Ali Fikry, salah seorang ahli
Mesir, menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa kecenderungan nafsu itu
berpindah dari orang tua secara turun temurun. Karena itu anak adalah berada di dalam garis
lurus keturuan keagamaan orang tua. Jika orang tuanya muslim, maka otomatis anaknya
menjadi muslim, dan jika mereka kafir, maka anaknya akan menjadi kafir pula.
b. Dalil-dali lain yang dapat diinterpretasikan untuk mengartikan fitrah yang mengandung
kecenderungan yang netral, seperti QS. An-Nahl/16: 78.




    



    
Terjemahnya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan
hati, agar kamu bersyukur.55
Menurut Dr. moh. Fadhil al-Djamaliy, firman Allah di atas menjadi petunjuk bahwa kita
harus melakukan usaha pendidikan aspek eksternal (mempengaruhi dari luar peserta didik).
Dan kemampuan yang ada dalam diri peserta didik yang menumbuhkan dan
mengembangkan keterbukaan diri terhadap pengaruh eksternal (dari luar) yang bersumber
dari fitrah itulah, maka pendidikan secara operasional adalah bersifat hidayah
(menunjukkan).
    
 
  
   
Terjemahnya: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,yang mengajar (manusia) dengan
perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.56
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Ayat ini menunjukkan bahwa manusia tanpa melalui belajar, niscaya tidak akan dapat
mengetahui segala sesuatu yang ia butuhkan bagi kelangsungan hidupnya di dunia dan di
akhirat. Pegnetahuan manusia akan berkembang jika diperoleh melalui proses belajar yang
diawali dengan kemampuan menulis dengan pena dan membaca dalam arti luas, yaitu tidak
hanya membaca tulisan melainkan juga membaca yang tersirah dalam ciptaan Allah.
Pengaruh dari luar diri manusia terhadap fitrah yang memiliki kecenderungan untuk berubah
sejalan dengan dengan pengaruh tersebut dapat disimpulkan dari interpretasi atas kata fitrah.
Atas dasar hadis Abu Hurairah tentang fitrah, maka dapat diketahui bahwa fitrah sebagai
faktor pembawaan sejak lahir manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar dirinya. Ia
tidak akan dapat berkembang sama sekali bila tanpa adanya pengaruh dari lingkungan itu.
Sedangkan lingkungan itu sendiri juga dapat di ubah bila tidak favorable (tidak
menyenangkan karena tidak sesuai dengan cita-cita manusia).
D. Lembaga Pendidikan Islam
Dalam ilmu pendidikan dikenal ada yang namanya tiga lingkungan pendidikan atau tri
pusat pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan dalam keluarga (informal), lingkungan
pendidikan sekolah (formal), lingkungan pendidikan masyarakat (non formal). Ketiga lembaga
ini masing-masing memiliki fungsi, peran dan tugas yang berbeda-beda. Ketiganya saling isimengisi, saling kuat-menguatkan, saling melengkapi, serta memiliki tujuan yang sama dalam
pendidikan Islam.
1. Keluarga
Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena dalam
keluarga inilah anak pertama kali memperoleh pendidikan dan bimbingan. Keluarga memiliki
tanggung jawab terhadap pembentukan watak dan pertumbuhan jasmani anak. Keluarga
memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian
estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan nasional.57
Menurut Ahmad Tafsir pendidikan keluarga mencakup aspek jasmani, akal, dan rohani.
Pendidikan jasmani dan akal sebenarnya dengan mudah dilakukan di sekolah, dan sebagian kecil
dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Pendidikan rohani sebagian besar dilakukan dalam
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lingkungan keluarga, sebagian kecil dilakukan di sekolah. Kunci keseluruhannya itu terletak
pada keberhasilan pendidikan agama dalam lingkungan keluarga. Pendidikan dalam lingkungan
keluarga harus mampu menghasilkan anak yang menghormati guru dan menghormati ilmu.58
Orang tua dituntut untuk menjadi pendidik yang memberi pengetahuan kepada anakanaknya, dan memberikan sikap serta keterampilan yang memadai, memimpin keluarga dan
mengatur kehidupannya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.59 Tanggung jawab
pendidikan Islam yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam
rangka:60
a. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung
jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan
hidup manusia.
b. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai
gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan
falsafah hidup dan agama yang dianut.
c. Memberi pengajaran dalam arti luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki
pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapai.
d. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan
hidup muslim.
Karena begitu besar tanggung jawab orang tua dalam pendidikan Islam bagi anak-anak
mereka, yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat, maka dapat diperkirakan bahwa orang tua
tidak mungkin mampu untuk memikulnya. Tidak mungkin semua tanggung jawab itu bisa
dipikulnya sendiri, karena manusia memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain, maka
kekurangan-kekurangan itu akan disempurnakan oleh bantuan orang lain, baik di masyarakat
maupun di sekolah.
2. Sekolah
Sekolah adalah lembaga pendidikan Islam Skunder yang mendidik anak mulai dari usia
masuk sekolah sampai ia keluar dari sekolah tersebut, pendidiknya adalah guru yang profesional.
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Pendidikan yang berlangsung di sekolah bersifat sistematis, berjenjang, dan dibagi dalam waktuwaktu tertentu, yang berlangsung dari taman kanak-kanan, sampai perguruan tinggi.61
Di sekolah guru merasa bertanggung jawab terutama terhadap tanggung jawab terutama
terhadap pendidikan otak murid-muridnya. Ia merasa telah memeuhi kewajibannya dan
mendapat nama baik jika murid-muridnya sebagian besar naik kelas tau lulus dalam ujian. Akan
tetapi ajaran Islam memerintahkan bahwa guru tidaklah hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Ia
sendiri harus memberi contoh dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ia harus menanamkan
rasa keimanan dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam.62
Masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar. Namun disadari
bahwa sekolah merupakan tempat dan saat yang strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk
membina peserta didik dalam menghadapi kehidupan masa depan.
Tugas guru dan pimpinan sekolah disamping memberikan pendidikan budi pekerti dan
keeagamaan juga memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pendidikan budi pekerti dan
keagamaan di sekolah haruslah merupakan lanjutan, setidak-tidaknya jangan bertentangan
dengan apa yang diberikan dalam keluarga.63
An-Nahlawi mengemukakan bahwa sekolah sebagai lembaga pedidikan harus
mengemban tugas sebagai berikut:
a. Merealisasikan pendidikan yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan tasyri‟ yang
diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk realisasi itu adalah agar peserta didik
beribadah mentauhidkan Allah swt., tunduk dan patuh atas perintah dan syariatnya.
b. Memelihara fitrah peserta didik sebagai insan yang mulia, agar ia tidak menyimpang dari
tujuan Allah menciptakannya.
c. Memberikan kepada peserta didik seperangkat peradaban dan kebudayaan Islami, dengan
cara mengintegrasikan antara ilmu alam, ilmu sosial, ilmu ekstra dengan landasan ilmu
agama,sehingga peserta didik mampu melibatkan dirinya kepada perkembangan IPTEK.
d. Membersihkan pikiran dan jiwa peserta didik dari pengaruh subjektifitas (emosi) karena
pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah kepada penyimpangan fitrah manusiawi. Dalam
hal ini lembaga pendidikan berperan sebagai benteng yang menjaga kebersihan
keselamatan fitrah manusia tersebut.
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e. Memberikan wawasan nilai dan moral serta peradaban manusia yang membawa khazanan
pemikiran peserta didik menjadi berkembang. Pemberian itu dapat dilakukan dengan cara
menyajikan sejarah peradaban umat terdahulu, baik mengenai pikiran, kebudayaan, maupun
perilakunya. Nilai-nilai tersebut dapat dipertahankan atau dimodifikasi karena bertentangan
dengan akidah Islam atau tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.
f. Menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antara peserta didik.
3. Masyarakat
Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Secara sederhana
masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan
negara, kebudayaan dan agama. Setiap masyarakat mempunyai cita-cita, peraturan-peraturan dan
sistem kekuasaan tertentu.64 Islam tidak mengabaikan tanggung jawab sosial yang menjadikan
masyarakat sebagai solidaritas, berpadu dan bekerjasama membina dan mempertahankan
kebaikan. Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, memakmurkan,
memperbaiki, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma‟ruf dan melarang yang
mungkar dimana tanggung manusia melebihi perbuatan-perbuatannya yang khas, perasaannya,
pikiran-pikirannya, keputusan-keputusannya, dan maksud-maksudnya, sehingga mencakup
masyarakat tempat ia hidup dan alam sekitar yang mengelilinginya.65
Kegiatan-kegiatan pendidikan dapat dilaksaakan di masjid, surau, atau langgar dengan
ketentuan bahwa yang melaksanakannya adalah orang-oraang yang dipercaya dan dihargai oleh
masyarakat yaitu orang-orang yang mengerti agama dan tekun melakukan ibadah. Karena orangorang seperti itu adalah para ulama, pemuka agama.66
Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sebagian dikelola oleh masyarakat
sendiri. Tugas pesantren sebagaimaa dikemukakan oleh Yusuf Amir Feisal antara lain:67
a. Mencetak ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama. Golongan pesantren ini adalah pengawal
umat yang memberikan peringatan dan pendidikan kepada umatnya untuk bersikap, berpikir,
berperilaku, serta berkarya sesuai dengan ajaran Islam.
b. Mendidik muslim yang dapat melaksanakan syariat agama. Lulusan pesantren walaupun
mereka belum sampai ke tingkat ulama, mereka harus mampu melaksanakan syariat agama
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secara nyata dalam rangka mengisi, membina, dan mengembangkan suatu peradaban dalam
perspektif Islam walaupun mungkin mereka tidak tergolong ulama-ulama yang dapat
menguasai ilmu agama secara khusus.
c. Mendidik agar objek memiliki kemampuan dasar yang relevan dengan terbentuknya
masyarakat beragama.
Selai itu juga ada majlis ta‟lim atau pengajian agama yang merupakan lembaga
pendidikan tertua dalam Islam. Majlis ta‟lim adalah lembaga pendidikan nonformal yang
mempunyai kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur yang diikuti oleh
jamaah yang relatif banyak.
Juga ada kursus-kursus keagamaan, badan konsultasi agama, taman pendidikan al-qur‟an,
musabaqah tilawatil qur‟an (MTQ), dan lain sebagainya. Semua itu telah ada dan sudah berjalan
di masyarakat, baik di desa-desa, maupun di kota-kota besar.
Tanggung jawab dalam Islam bersifat perseorangan dan sosial. Pemimpin bertanggung
jawab terhadap perbuatan-perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap orang yang
berada di bawah perintah, pengawasan, tanggungannya dan perbaikan masyarakatnya.
E. Tenaga Pendidik Dalam Pendidikan Islam
1. Pengertian Pendidik
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa pendidik orang yang
mendidik.68 Berarti pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan mendidik. Dalam bahasa
Inggris ditemukan beberapa kata yang mendekati maknanya dengan pendidik. Seperti teacher
yang berarti guru atau pengajar, dan tutor yang berarti guru pribadi atau guru yang mengajar di
rumah.69 Dalam bahasa Arab dijumpai kata ustadz, mudarris, mu‟alim, dan mu‟addib. Kata
ustadz jamaknya asatidz yang berarti teacher atau guru, professor (gelar akademik/jenjang di
bidang intelektual) pelatih, penulis, dan penyair.70 Sementara kata mudarris berarti teacher
(guru), instructure (pelatih), dan lecturer (dosen). Selanjutnya kata mu‟allim yang berarti teacher
(guru), trainer (pemandu). Kemudian, kata mu‟addib berarti educator (pendidik) atau teacher in
qur‟anic school (guru dalam lembaga pendidikan Al-Qur‟an).
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Menurut Ahmad D. Marimba bahwa pendidik adalah orang yang memikul tanggung
jawab untuk mendidik.71 Orang dalam pengertian ini adalah orang dewasa, yang karena hak dan
kewajibannya bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didik dalam perkembangan
jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, maupun berdiri sendiri memenuhi
tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah.72
Menurut Ahmad Tafsir pendidik adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap
perkembangan anak didik, dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik,
baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik.73 Yang dimaksud disini adalah orang tua
bertanggung jawab dan menjadi penanggung jawab pertama dan utama dalam pendidikan anak.
Karena sudah menjadi kodrat orang tua mendidik anaknya dan karena ada kepentingan kedua
orang tua untuk membantu perkembangan dan kesuksesan anaknya.
Dalam ensiklopedi pendidikan yang ditulis oleh HAH Harahab, bahwa pendidik adalah
seseorang yang memberi dan melaksanakan tugas pendidikan atau tugas mendidik.74 Orang tua
kandung disebut sebagai pendidik karena jabatannya atas anak tersebut yaitu sebagai orang tua
kandung.
Pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan
peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi
afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).75 Pendidik juga orng dewasa yang
bertnggung jawab memberi pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani
dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi
tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah swt. dan mampu melakukan tugas sebagai
makhluk sosial dan sebagai makhluk individu.76
Pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Mereka berdua yang bertanggung
jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, karena sukses dan tidaknya anakanak sangat bergantung pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya. Kesuksesan anak kandung
merupakan cermin atas kesuksesan orang tua. QS. al-Tahrim/66: 6.
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Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya

kepada

mereka

dan

selalu

mengerjakan

apa

yang

diperintahkan.77
Sebagai pendidik pertama dan utama terhadap anak-anaknya, orang tua tidak selamanya
memiliki waktu yang leluasa terhadap anak-anaknya. Selain karena kesibukan kerja, tingkat
efektifitas dan efisiensi pendidikan tidak akan baik jika pendidikan hanya dikelola secara
alamiah. Konteks ini, anak lazimnya dimasukkan kedalam lembaga pendidikan, yang karenanya,
definisi pendidik disini adalah mereka yang memberikan pelajaran peserta didik ayang
memegang satu mat pelajaran di sekolah.78 Penyerahan peserta didik kelembaga sekolah bukan
berarti melepaskan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama, tetapi
orang tua tetap mempunyai saham yang besar dalam membina dan mendidik anak kandungnya.
2. Kedudukan Pendidik
Pendidik adalah bapak rohani (spiritual father) bagi peserta didik yang memberikan
santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk.
Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam. Dalam beberapa hadis
disebutkan: “Jadilah engkau seorang guru, atau pelajar, atau pendengar, atau pecinta, dan jangan
engkau menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak.” Dalam hadis yang lain:
“Tinta seorang ilmuwn (yang menjadi guru) lebih berharga ketimbang darah para syuhada.”
Bahkan Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang Rasul. Al-Syauki
bersyair:79
ً س
ىل
ُ  كَادَ ْال ُم َع ِلّ ُم اَو َي ُك ْىنَ َر# قُ ْم ِل ْل ُم َع ِلّ ِم َوفِّ ًِ التَّب ِْج ْي َل
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Artinya:

“Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan, seorang guru itu hampir
saja merupakan seorang rasul.”

Al-Ghazali menukil beberapa hadis nabi tentang keutamaan seorang pendidik. Ia
berkesimpulan bahwa pendidik disebut sebagai orang-orang besar (great individuals) yang
aktifitasnya lebih baik daripada ibadah setahun (QS. al-Taubah/ 10: 122). Selanjutnya AlGhazali menukil dari perkataan para ulama yang menyatakan bahwa pendidik merupakan pelita
(siraj) segala zaman, orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya
(nur) keilmiahannya. Andaikata dunia tidak ada pendidik, niscaya manusia seperti binatang,
sebab: “pendidik adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan (baik binatang
buas maupun binatang jinak) kepada sifat insaniyah dan ilahiyah.80
Menurut Abudin Nata, dalam Al-Qur‟an dapat dijumpai bahwa menjadi pendidik secara
garis besar terdiri dari empat.81
a. Sebagai pendidik pertama adalah Allah swt.
Allah swt sebagai pendidik pertama menginginkan umat manusia menjadi baik dan
bahagia di dunia dan diakhirat. Oleh karena itu, mereka harus memiliki etika dan bekal
pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah swt mengirim nabi-nabi yang patuh dan
tunduk kepada kehendaknya: (QS. Al-Imran/3: 164.
     
    













     

Terjemahnya: Sungguh Allah Telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika
Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka,
dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya
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sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang
nyata.82
Kedudukan Allah swt sebagai pendidik dapat dipahami bahwa Allah swt sebagai yang
Maha Memiliki Pengetahuan Yang Luar, sebagai Pencipta, ini mengisyaratkan bahwa seorang
guru haruslah sebagai peneliti yang dapat menemukan temuan-temuan baru. Sifat lain yang
dimiliki Allah swt. sebagai pendidik adalah Maha Pemurah dalam arti tidak kikir dengan
ilmunya. Maha Tinggi, Penentu, Pembimbing, Penumbuh Prakarsa, juga Maha Mengetahui.
Mengetahui kesungguhan manusia yang beribadah kepada-Nya, mengetahui siapa yang baik dan
buruk dan sebagainya.83
b. Sebagai pendidik kedua adalah Nabi Muhammad saw.
Allah swt. meminta kepada Nabi Muhammad saw. untuk membina masyarakat dengan
perintah untuk berdakwah: QS. Al-Muddatstsir/74: 1-10.
    





     




     
     
    





     




     
     
    
Terjemahnya: Hai orang yang berkemul (berselimut), Bangunlah, lalu berilah peringatan!, Dan
Tuhanmu agungkanlah, Dan pakaianmu bersihkanlah,
tinggalkanlah,

Dan perbuatan dosa

Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh

(balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu,
bersabarlah, Apabila ditiup sangkakala, Maka waktu itu adalah waktu (datangnya)
hari yang sulit, Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.84
Dari ayat ini Quraish Shihab berkata bahwa Nabi Muhammad saw. bertindak sebagai
penerima al-qur‟an, bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur‟an,
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dilanjutkan dengan menyuckan dan mengajarkan manusia. Menyucikan ini diidentikkan dengan
mendidik, sedangkan mengajar tidak lain kecuali mengisi benak anak dengan pengetahuan yang
berkaitan dengan alam metafisika dan fisika.85
Selama 23 tahun Nabi Muhammad saw. mendidik pada periode Makkah dan Madinah
dan berhasil dengan hasil yang gemilang. Karena metode yang digunakan dalam mendidik
sangat tepat, yaitu dengan kasih sayang, keteladanan, mengatasi penderitaan yang dihadapi umat,
memberi ibarat, memberi contoh, dan sebagainya.
c. Sebagai pendidik ketiga adalah orang tua
Orang tua memiliki keduduka ketiga dalam mendidik. Sifat yang harus dimiliki orang tua
sebagai pendidik disebutkan dalam Al-Qur‟an, seperti memiliki hikmah atau kesadaran tentag
kebenaran yang diperoleh melalui ilmu dan rasio, bersyukur kepada Allah swt. suka menasihati
anaknya agar tidak menyekutukan Allah, perintahkan anak untuk shalat, puasa, zakat, dan sabar.
QS. Luqman/31: 13.










      
   
Terjemanya: Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi
pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang
besar”.86
d. Sebagai pendidik keempat adalah orang lain.
Orang lain memiliki kedudukan keempat sebagai pendidik. QS. al-Kahfi/18: 60-82.
Dalam ayat ini dikisahkan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Sebagai guru Nabi Khidir
menduga Nabi Musa pasti tidak mampu bersabar, karena tidak memiliki ilmu. Untuk itu Nabi
Musa diminta untuk berlaku sabar. Selain itu Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa agar tidak
bertanya sebelum dijelaskan.
Dengan demikian, dapat kita ketahui bersama bahwa ada empat pendidik yang disebutkan
dalam al-qur‟an yaitu Allajh swt., Nabi Muhammad saw., orang tua, dan orang lain. Namun ada
pergeseran dalam tugas mendidik ini dari orang tua berpindah kepada orang lain. Hal ini
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dikarenakan akibat perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap serta kebutuhan hidup
sudah sedemikian luas, dalam, dan rumit, sehingga orang tua tidak lagi mampu melakukan tugas
tersebut. Maka jalan satu-satunya adalah meminta bantuan kepada orang lain untuk mendidik
anak-anaknya yaitu bisa kepada guru, ustadz, kiayi, mentor, dan lain sebagainya.

3. Tugas Pendidik
Tugas pendidik yang paling utama menurut al-Ghazali adalah menyempurnakan,
membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada
Allah swt. Karena tujuan utama pendidikan Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah swt.
Itulah sebabnya jika seorang pendidik belum mampu membiasakan diri dalam ibadah beserta
dengan peserta didiknya, maka ia gagal dalam tugasnya, sekalipun peserta didiknya memiliki
prestasi akademik yang luar biasa.87
Dalam paradigma Jawa, pendidik diidentikkan dengan guru (gu dan ru) yang berarti
digugu dan ditiru. Dikatakan digugu (dipercaya) karena guru memiliki ilmu yang
memadai,memiliki wawasan dan pandangan yang luas. Dikatakan ditiru (diikuti) karena guru
memiliki kepribadian yang utuh, segala tindak-tanduknya dijadikan panutan, suri teladan, oleh
peserta didiknya.88
Dalam perkembangan berikutnya, pendidik tidak hanya bertugas sebagai pengajar, yang
mendoktrin peserta didiknya untuk menguasai ilmu pengetahuan tertentu, tetapi pendidik hanya
bertugas

sebagai

motivastor,

fasilitator

dalam

proses

pembelajaran.

Keberhasilan

dalampembelajaran tergantung dari keaktifan peserta didiknya, sekalipun keaktifan itu akibat
dari motivasi dan pemberian fasilitas pendidik. Seorang pendidik dituntut mampu memainkan
peran dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruannya.
Menurut Tim Departemen Agama RI yang juga ditulis oleh Arifin HM, pendidik juga
bertanggung jawab atas pengelolaan (manager of learning), pengarah (director of learning),
fasilitator dan perencana (the planner of future society).89
Roestiyah menyimpulkan bahwa tugas seorang pendidik itu ada 3 (tiga) bagian, yaitu; (1)
sebagai pengajar (instruksional) yakni merencanakan program, melaksanakan program dan
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mengevalusi program; (2) sebagai pendidik (educator) yakni mengarahkan peserta didik kepada
kedewasaan sebagai insan kamil; dan (3) sebagai pemimpin (managerial) yakni memimpin dan
mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat terhadap berbagai hal yang
menyangkut pengarahan, pengawasan, pertumbuhan, pengorganisasian, pengotrolan, dan
partisipasi atas program pendidikan.90
Bahkan Muhaimin merumuskan tugas pendidikan dalam sebuah tabel sebagai berikut:91
Tabel , Karakteristik Tugas Pendidik dalam Pendidikan Islam.
NO. PENDIDIK
1.

Ustadz

KARAKTERISTIK DAN TUGAS
Orang yang komitmen dengan profesionalitas, yang melekat pada dirinya
sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta
sikap contionuous inprofement.

2.

Mu‟allim

Orang yang mempunyai ilmu dan mampu mengembangkannya serta
menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis
dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan,
internalisasi, serta implementasi (amaliah).

3.

Murabbi

Orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu
berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untu
tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam
sekitarnya.

4.

Mursyid

Orang yang mampu menjadi model atau sentra identifikasi diri, atau
menjadi pusat anutan, teladan dan konsultan, bagi peserta didiknya.

5.

Mudarris

Orang yang memililki kepekaan intelektual dan informasi serta
memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan
berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan
mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya.

6.

Mu‟addib

Orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab
dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.
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4. Sifat dan kode etik pendidik
Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan
(hubungan relationship) antara pendidik dan peserta didik, orang tua dan peserta didik,
koleganya, serta dengan atasannya. Suatu jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan
kode etik. Demikian pula jabatan pendidik memiliki kode etik tertentu yang harus dikenal dan
dilaksanakan oleh setiap pendidik. Bentuk kode etik suatu lembaga pendidikan tidak harus sama,
tetapi secara intrinsik mempunyai kesamaan konten yang berlaku umum. Pelanggaran kode etik
akan mengurangi nilai dan kewibawaan identitas pendidik.92
Dalam Abd al-Amir Syam al-Din dari Ibnu Jama‟ah dan di kutip oleh Abd. Mujib bahwa
etika pendidik adalah 3 macam; (1) etika yang berkaitan dengan diri sendiri, seperti memiliki
sifat-sifat keagamaan dan memiliki sifat mulia; (2) etika terhadap peserta didik, seperti sopan
santun, memudahkan,menyenangkan, dan menyelamatkan; (3) etika dalam pembelajaran, seperti
memudahkan-menyenangkan-menyelamatkan serta memiliki jiwa seni agar peserta didik tidak
bosan.
Al-Ghazali merumuskan kode etik pendidik ada 17 bagian:93
a. Menerima permasalahan peserta didik dengan hati dan sikap terbuka, dan tabah.
b. Penyantun dan penyayang.
c. Menjaga wibawa dan kehormatan.
d. Menghilangkan sifat angkuh.
e. Rendah hati terhadap masyarakat.
f. Meninggalkan aktifitas yang sia-sia.
g. Lemah lembut terhadap peserta didik yang IQ-nya rendah, serta membina sampai taraf
maksimal.
h. Tidak mudah marah.
i. Memperbaiki sifat peserta didik.
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j. Meninggalkan sifat menakutkan terhadap peserta didik, bagi mereka yang belum mengerti.
k. Perhatian terhadap pertanyaan peserta didik.
l. Menerima kebenaran dari peserta didik.
m. Menjadikan kebenaran dari peserta didik sebagai acuan dalam proses pendidikan.
n. Mencegah dan mengontrol peserta didik dari mempelajari ilmu yang membahayakan.
o. Menanamkan sifat ikhlas
p. Mencegah peserta mempelajari ilmu fardlu kifayah sebelum mempelajari ilmu fardlu „ain.
q. Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan pada peserta didik.
Sedangkan Muhammad Athiyah al-Abrasyi menentukan kode etik pendidik sebagai
berikut:94
a. Mempunyai watak kebapakan.
b. Adanya komunikasi yang aktif dengan peserta didik.
c. Memperhatikan kemampuan dankonsisi peserta didik.
d. Mengetahui kepentingan bersama.
e. Memiliki sifat adil, suci, sempurna.
f. Ikhlas.
g. Mengaitkan materi satu dengan yang lainnya.
h. Memberi bekal ilmu tentang masa depan.
i. Sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kepribadian yang kuat dan bertanggung jawab.
F. Pendidikan Islam dan Fitrah Tantangan Global
1. Pendidik Dalam Era Globalisasi
Era globalisasi adalah masa kemajuan dunia dalam berbagai aspek kehidupan yang
memukau, tetapi juga mengakhawatirkan.95 Kemajuan yang dimaksud adalah abad ke-21 yang
disebut juga abad millenium ketiga96 dimana umat manusia disegala penjuru dunia
diperhadapkan

pada

dinamika

kehidupan

modern

yang

mengkhawatirkan,

sekaligus

memprihatinkan.
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Era kebangkitan pendidikan Islam bertepatan dengan munculnya globalisasi. Masyarakat
manusia telah menjadi masyarakat global, batas-batas wilayah semakin memudar, komunikasi
sangat lancar dan informasi dalam hitungan detik telah dapat berkembang dan tersebar di dunia.
Kejadian apa yang terjadi di sebuah tempat di ujung dunia, maka dalam waktu hitungan detik
telah diketahui dengan sempurna pada ujung dunia lainnya. Gaya hidup manusia sudah
mendunia. Beberapa hal yang dapat dikemukakan di bawah ini yaitu bagaimana pendidikan
Islam di era globalisasi.
Saat ini peran dan fungsi guru tengah mengalami perubahan secara drastis dan mendasar
sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya global yang
cenderung mengutamakan ilmu dan teknologi, rasio dan panca indra, serta materi yang berbasis
pada antropo-centris (mengandalkan kemampuan manusia semata) yang mengarah pada sikap
hidup materialistis, hedonistis, sekularistis, pragmatis, bahkan ateistis.97
Dampat era globalisasi sangat mempengaruhi perubahan orientasi visi, misi, peran, dan
fungsi guru. Penggunaan sains dan teknologi menyebabkan semakin mengecilnya peran dan
fungsi guru. Terbukti dengan banyaknya tugas keguruan seperti penyampaian informasi dan
pendidikan keterampilan yang sudah tergantikan oleh teknologi. Dimensi sakralitas dan
kekudusan seorang guru semakin tergeser. Doa dan nasihat guru kurang lagi dimintakan karena
peran guru bergeser menjadi fungsi-fungsi kebendaan seperti fasilitator, katalisator, dan
mediator.
Berbagai persoalan tidak lagi sanggup dipecahkan oleh guru seperti meningkatnya jumlah
orang yang mengalami gangguan jiwa, stres, bunuh diri, temperamental, mengamuk, menyerang,
menyakiti orang, pencurian, perampokan, pembunuhan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.
Orientasi visi dan misi pendidik banyak terkena virus hedonis, materialistis, pragmatis, dan
sekularstis. Menyalahkan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS), menerapkan praktik
kecurangan dengan meluluskan semua murid dengan imbalan tertentu, dan masih banyak lagi
permasalahan yang lainnya.98
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Berbagai persoalan yang muncul tentang pendidik, Abudin Nata menawarkan untuk
kembali ke dalam visi dan misi orisinil pendidik, yaitu sebagai ulul al-bab, al-ulama, sl-muzakki,
ahl adz-dzikr, dan ar-rashikhuna fi al-„ilm yang disesuaikan dengan ketentuan zaman.99
Pertama, visi dan misi ulul al-bab, adalah menjadi orang yang memiliki daya zikir dan
spiritual. Pendidik mengemban misi untuk ber-amarma‟ruf nahi munkar. Pendidik membangun
peradaban Islam sebagaimana dilakukan para ulama zaman klasik. Maka, visi dan misi ini
sejalan dengan kompetensi sosial yang disyaratkan sebagai pendidik profesional. (QS. alImran:3/193).
    




    




   

Terjemahnya: Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada
iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", Maka Kamipun beriman. Ya
Tuhan Kami, ampunilah bagi Kami dosa-dosa Kami dan hapuskanlah dari Kami
kesalahan-kesalahan Kami, dan wafatkanlah Kami beserta orang-orang yang
banyak berbakti.100
Kedua, visi dan misi al-ulama, yaitu menjadi orang yang mendalami ilmu pengetahuan
melalui kegiatan penelitian terhadap alam jagad raya: fauna, flora, ruang angkasa, geologi, fisika,
disertai keikutsertaan naluri intuisi dan fitrah batinnya untuk menyadari bahwa alam yang
dijadikan objek penelitiannya adalah ciptaan Allah swt. sehingga akan muncul kesadaran bahwa
segala temuan ilmiah itu hakikatnya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagai bagian dari
ciptaannya, manusia hanya menemukan. Maka, dengan sendirinya akan timbu, rasa tunduk dan
takut menyalahgunakan ilmunya sebagai amanah. Dengan demikian, seorang pendidik harus
memiliki visi menjadi ilmuwah yang takut pada Allah. Seorang pendidik yang profesional dalam
pandangan Islam bukan hanya menguasai bidang ilmu yang diajarkannya secara mahir,
mendalam, komprehensif, tetapi dengan ilmunya ia menuntun untuk senantiasa mengakui
keagungan Allah. QS. al-Fathir/35:27-28).
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Terjemahnya: Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu
Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan
di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka
macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara
manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang
bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada
Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama[1258]. Sesungguhnya Allah
Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Ketiga, visi dan misi al-muzakki,yaitu menjadi orang yang memiliki mental dan karakter
mulia. Sementara misinya adalah membersikan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat yang
dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Visi dan misi ini sejalan dengan visi dan misi sebagai
pendidik profesional yang memili kepribadian yang baik, meliputi kemampuan pribadi dan
mengembangkan kepribadian agar menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah swt.
menjadi warga yang berjiwa pancasila, mengembangkan sifat terpuji, berinteraksi dengan
masyarakat, mendidik, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan administrasi
sekolah, melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.101(QS. al-Baqarah/2:
129).
    



  
    
 
Terjemahnya: Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka,
yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan
101

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Cet. 8; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 16-17.

51
kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta
mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha
Bijaksana.102
Keempat, visi dan misi ahl adz-dzikr, yaitu menjadi orang yang menguasai ilmu
pengetahuan dan memiliki expert judgement, memiliki keahlian yang diakui kepakarannya
sehingga pantas menjadi tempat bertanya, menjadi rujukan, dan memiliki otoritas untuk
memberikan pembenaran atau pengakuan (recognize) atas berbagai temuan ilmiah. (QS. alAnbiya/21:7).










     
Terjemahnya: Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan
beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka
Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada
mengetahui.
Kelima, visi dan misi ar-rashikhuna fi al-„ilm, yaitu menjadi orang yang memiliki
kemampuan bukan hanya pada tataran fakta dan data, tapi mampu memberikan makna atau
melakukan proses inferensial atau perstechenterhadap data dan fakta tersebut. Pendidik
mengemban misi untuk memberi makna, semangat, dan dorongan kepada peserta didik dan
masyarakat sekitarnya agar meningkatkan kualitas hidup dengan cara menghayati, mendalami,
dan mendalami makna yang terkandung di dalamnya. (QS. an-Nisa/4:162).





   
      








   
 
Terjemahnya: Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang
mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al
Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang
mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari
102
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kemudian. orang-orang Itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala
yang besar.103
2. Pendidikan Tinggi Islam di Era Globalisasi
Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terasa sekali cepatnya perubahanperubahan yang terjadi. Banyak hal dari perubahan-perubahan itu yang menuntut untuk diberikan
solusi menurut pandangan agama. Karena itu pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi
(IAIN) dituntut untuk bersifat dinamik. Sejalan dengan itu tuntutan untuk pembaharuan
kurikulum, tidak dapat dielakkan.
Selain dari tuntutan perubahan kurikulum, di IAIN juga lahir pemikiran pembaharuan
yang bersifat fundamental untuk menjawab tuntutan kemajuan zaman. Misalnya tuntutan dunia
kerja, perubahan IAIN menjadi Universitas. Tuntutan dunia kerja berawal dari semakin kecilnya
kesempatan alumni IAIN untuk dapat diangkat sebagai pegawai negeri disebabkan kebijakan
pemerintah. Hal ini melahirkan pemikiran tentang pekerjaan apakah yang mungkin dilakukan
oleh seorang alumni IAIN sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.104
Beberapa

problem dan solusinya dari masalah ini dikemukakan oleh Haidar Putra

Daulay sebagai berikut:105
a. Raw input
Raw input IAIN terdiri dari tamatan Madrasah Aliyah (MA), pesantren, Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Masing masing lembaga pendidikan
tersebut memiliki spesifikasinya sendiri-sendiri bila dikaitkan sebagai sumber mahasiswa.
Madrasah Aliyah memiliki kekhususan sebagai sekolah yang bercirikhas agama Islam. Tamatan
sekolah ini akan banyak relevansinya dengan kurikulum IAIN. Pesantren lembaga yang berbasis
ilmu agama dan sangat relevan dengan kurikulum IAIN, SMA, dan SMK, berbasis pengetahuan
umum sedikit agama dan bahasa Arab. Tamatan ini apabila melanjutkan ke IAIN dituntut untuk
menambah pengetahuan agama dan bahasa Arabnya jika ia mengambil program studi ilmu
agama, sehingga tidak menemukan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum IAIN
b. Tenaga pengajar
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Sejak diberlakukannya standar minimal pendidikan dosen yang mengajar di perguruan
tinggi, maka IAIN telah berupaya untuk menyesuaikan tuntutan tersebut sehingga tamatan S-2
telah mendominasi pendidikan dosen IAIN, sebagian telah ada yang berpendidikan Doktor dan
guru besar. Kendatipun demikian, beberapa permasalahan dosen IAIN juga ditemukan
diantaranya, sedikitnya hasil penelitian yang dipublikasikan pada majalah-majalah yang
terakreditasi. Begitu pula riset-riset yang bersumber dari hibah bersaing kecil sekali yang
memperolehnya. Tulisan-tulisan ilmiah dalam buku cetak, baru sebagian dosen IAIN yang
melaksanakannya pemakalah-pemakalah pada seminar nasional dan internasional masih sangat
terbatas jumlahnya.
c. Output
Permasalahan yang paling sering muncul dari outpun IAIN adalah lapanga kerja, dan
persoalan ini tidak hanya dialami oleh alumni IAIN, tetapi hampir seluruh alumni perguruan
tinggi. Timbul pertanyaan, “apa yang bisa diperbuat untuk itu?” tentu, sikap mental dan
menggantungkan harapan sebagai pegawai negeri semata-mata harus di kikis. Jalan keluarnya
yaitu IAIN harus memberikan keterampilan berwiraswasta kepada mahasiswanya adalah suatu
keharusan. Keterampilan itu dapat diberikan dalam bentuk intra kurikuler, ekstra kurikuler,
ataupun pelatihan-pelatihan yang terjadwal.
d. Proses belajar mengajar
Proses belajar mengajar ini tergantung kepada dua hal pokok: pertama, sarana dan
fasilitas: kedua, keterampilan tenaga pengajar. Sampai sekarag masalah pertama pada umumnya
baru terpenuhi hal-hal yang bersifat primer, adapaun masalah keterampilan tenaga pengajar
masih perlu ditingkatkan. Selain dari keterampilan mengajar, sikap mental adalah salah satu yang
paling menentukan kesuksesan proses pembelajaran.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Bogan dan
Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang diamati.1 Jenis penelitian ini mengenai hal yang berkaitan dengan reorientasi pendidikan
Islam dalam menumbuhan fitrah kebaikan pada konstalasi global Program Studi Pendidikan
Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan
deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala,
peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.2 Pendekatan ini digunakan sebab penelitian ini
berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan suatu peristiwa yang berkaitan dengan
reorientasi pendidikan Islam.
B. Metode Focus Group Discussion (FGD)
Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah merupakan bentuk
kegiatan pengumpulan data melalui wawancara kelompok dan pembahasan dalam kelompok
sebagai alat/media paling umum digunakan dalam metode penelitian. Berkenaan dengan itu
setiap fasilitator lapangan dalam kegiatan penelitian, peneliti perlu untuk memahami dan
menguasai penggunaan metode FGD ini. Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan prinsipprinsip dan dasar-dasar metode FGD yang peneliti gunakan. Di dalam penelitian ini peneliti
memaparkan secara tentang pengertian, karakteristik atau ciri-ciri, persiapan kegiatan serta
langkah-langkah penerapan metode dan teknik FGD, sehingga penelitian ini dapat dipahami
bagaimana penelitian ini dilakukan oleh peneliti.

1
2

Lexu J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 4.
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 34-35.
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Dalam metode Focus Group Discussion (FGD) memiliki beberapa prinsip yaitu:
1. Pengertian
Menurut asal usul katanya FGD merupakan akronim dalam bahasa Inggris yang
kepanjangannya adalah Focus Group Discussion. Jika diterjemahkan secara bebas ke dalam
bahasa Indonesia berarti: Diskusi Kelompok Terarah. FGD biasa juga disebut sebagai metode
dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok.
Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah merupakan suatu metode
pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif, tidak terkecuali pada
penelitian pendidikan. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu
interaksi informan atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang
berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Data atau
informasi yang diperoleh melalui teknik ini, selain merupakan informasi kelompok, juga
merupakan suatu pendapat dan keputusan kelompok tersebut.
Keunggulan penggunaan metode FGD adalah memberikan data yang lebih kaya dan
memberikan nilai tambah pada data yang tidak diperoleh ketika menggunakan metode
pengumpulan data lainnya, terutama dalam penelitian kuantitatif.3
Guna memperoleh pengertian yang lebih saksama, kiranya FGD dapat didefinisikan
sebagai suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif di mana sekelompok orang
berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau
moderator. Dengan menggunakan FGD, dalam waktu relatif singkat (cepat) dapat digali
mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, masalah dan harapan perubahan
berkaitan dengan masalah tertentu.
2. Karakteristik FGD
1) FGD diikuti oleh para peserta yang idealnya terdiri dari 7-11 orang. Kelompok tersebut
harus cukup kecil agar memungkinkan setiap individu mendapat kesempatan
mengeluarkan pendapatnya, sekaligus agar cukup memperoleh pandangan dari anggota
kelompok yang bervariasi. Dalam jumlah relatif terbatas ini diharapkan juga penggalian
masalah melalui diskusi dapat dilakukan secara relatif lebih memadai. Kenapa jumlahnya
lebih baik berbilangan ganjil, agar manakala FGD harus mengambil keputusan yang

3

Lehoux, P., Poland, B., & Daudelin, G. Focus Group Research and The Patient’s View Social Science &
Medicine, (2006). 63, 2091-2104.
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akhirnya perlu voting sekalipun, maka dengan jumlah itu bisa lebih membantu kelompok
untuk melakukannya. Namun harus dipahami, soal jumlah ini bukanlah pembatasan yang
mengikat atau mutlak sifatnya.
Karena tidak ada batasan jumlah peserta diskusi atau karena sesuai kebutuhan informasi,
maka dalam hal ini penelitian menentukan 15 orang sesuai dengan kualifikasi keilmuan
agar masing-masing dapat memberikan informasi yang bisa peneliti ambil sebagi data
penelitian.
2) Peserta FGD terdiri dari orang-orang dengan ciri-ciri yang sama atau relatif homogen
yang ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan studi atau proyek. Kesamaan ciri-ciri
ini seperti: persamaan gender, tingkat pendidikan, pekerjaan atau persamaan status
lainnya.
Maka peneliti mengambil peserta diskusi berdasarkan latar belakang pendidikan, ahli
birokrasi, ahli hukum, dan pengajar.
3) FGD merupakan sebuah prosespengumpulan data dan karenanya mengutamakan proses.
FGD tidak dilakukan untuk tujuan menghasilkan pemecahan masalah secara langsung
ataupun untuk mencapai konsesus. FGD bertujuan untuk menggali dan memperoleh
beragam informasi tentang masalah atau topik tertentu yang sangat mungkin dipandang
secara berbeda-beda dengan penjelasan yang berbeda pula. Kecuali apabila masalah atau
topik yang didiskusikan tentang pemecahan masalah, maka FGD tentu berguna untuk
mengidentifikasi berbagai strategi dan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
4) FGD merupakan sebuah proses pengumpulan data dan karenanya mengutamakan proses.
FGD tidak dilakukan untuk tujuan menghasilkan pemecahan masalah secara langsung
ataupun untuk mencapai konsesus. FGD bertujuan untuk menggali dan memperoleh
beragam informasi tentang masalah atau topik tertentu yang sangat mungkin dipandang
secara berbeda-beda dengan penjelasan yang berbeda pula. Kecuali apabila masalah atau
topik yang didiskusikan tentang pemecahan masalah, maka FGD tentu berguna untuk
mengidentifikasi berbagai strategi dan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
5) FGD adalah metode dan teknik pengumpulan data kualitatif. Oleh sebab itu di dalam
metode FGD biasanya digunakan pertanyaan terbuka (open ended) yang memungkinkan
peserta memberi jawaban dengan penjelasan-penjelasan. Fasilitator berfungsi selaku
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moderator yang bertugas sebagai pemandu, pendengar, pengamat dan menganalisa data
secara induktif.
6) FGD adalah diskusi terarah dengan adanya fokus masalah atau topik yang jelas untuk
didiskusikan dan dibahas bersama. Topik diskusi ditentukan terlebih dahulu. Pertanyaan
dikembangkan sesuai topik dan disusun secara berurutan atau teratur alurnya agar mudah
dimengerti peserta. Fasilitator akan mengarahkan diskusi dengan menggunakan panduan
pertanyaan tersebut.
7) Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) ini
berkisar antara 60 sampai dengan 90 menit. Jika waktu terlalu pendek dikhawatirkan
diskusi dan pembahasan masih terlalu dangkal sehingga data yang diperoleh sangat
terbatas. Sedangkan jika waktu terlalu lama, dikhawatirkan peserta lelah, bosan atau
sangat menyita waktu sehingga berpengaruh terhadap konsentrasi dan perhatian peserta.
Dalam penelitian ini waktu yang digunakan mulai jam 09:00 WIT-14:00 WIT dengan
alasan karena banyaknya masalah yang didiskusikan, serta terpotong oleh waktu snakc
dan makan siang, sehingga waktu yang peneliti gunakan untuk diskusi cukup panjang.
8) Dalam suatu studi yang menggunakan FGD, lazimnya FGD dilakukan beberapa kali.
Jumlahnya tergantung tujuan dan kebutuhan proyek serta pertimbangan teknis seperti
ketersediaan dana dan apakah masih ada informasi baru yang perlu dicari. Kegiatan FGD
yang pertama kali dilakukan biasa memakan waktu lebih panjang dibandingkan FGD
selanjutnya karena pada FGD pertama sebagian besar informasinya baru.
9) FGD dilaksanakan di suatu tempat atau ruang netral yang disesuaikan dengan
pertimbangan utama bahwa peserta dapat secara bebas dan tidak merasa takut untuk
mengeluarkan pendapatnya.
3. Persiapan FGD
1) Persiapan dalam Tim
-

Tim fasilitator menyediakan panduan pertanyaan FGD sesuai dengan masalah atau topik
yang akan didiskusikan. Panduan pertanyaan wajib disiapkan dengan baik, didukung
pemahaman konsep dan teori yang melatarinya. FGD tanpa persiapan disain pertanyaan
hanya menghasilkan FGD asalan atau abal-abal, dan karenanya buang waktu dan biaya saja.
FGD yang benar dan baik adalah yang memiliki panduan pertanyaan terdiri atas serangkaian
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sistematis dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang akan digunakan fasilitator sebagai acuan
memandu FGD.
-

Tim Fasilitator FGD biasanya berjumlah 2-3 orang, terdiri dari: pemandu diskusi (fasilitatormoderator), pencatat (notulen) dan pengamat (observer). Sekurang-kurangnya tim fasilitator
terdiridari 2 orang, yakni: pemandu diskusi dan pencatat proses dan hasil diskusi.

-

Pemandu diskusi (fasilitator-moderator) perlu membekali dirinya untuk memahami dan
mampu menjalankan peran, sebagai berikut:

-

Menjelaskan topik diskusi. Tugas ini dijalankan oleh pemandu diskusi (fasilitatormoderator). Ia tidak perlu ahli tentang masalah atau topik yang didiskusikan, yang terpenting
adalah harus menguasai pertanyaan-pertanyaannya.

-

Seorang pemandu diskusi juga harus mampu melakukan pendekatan dan mampu memotivasi
peserta FGD agar peserta terdorong dan dapat spontan mengeluarkan pendapat. Apabila
fasilitor memiliki rasa humor dan mampu memanfaatkannya untuk tujuan tugas memandu
diskusi, maka proses dan hasil FGD biasanya akan menjadi lebih baik.

-

Mengarahkan kelompok, bukan diarahkan oleh kelompok. Pemandu diskusi bertugas
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan harus netral terhadap jawaban peserta. Jangan
memberi penilaian jawaban benar atau salah maupun memberikan persetujuan atau tidak
setuju. Hindari penyampaian pendapat pribadi karena dapat mempengaruhi pendapat peserta
nantinya. Pemandu juga harus mampu mengendalikan ketertiban peserta dalam
menyampaikan pendapat dengan cara memfasilitasi kesempatan bagi setiap peserta secara
adil (tidak pilih-pilih).

-

Pemandu diskusi hendaknya mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kendalikan nada suara
dan pilihan kata-kata dalam mengajukan pertanyaan. Pemandu diskusi juga harus
menanamkan sikap sabar. Di lain pihak hindarilah pembicaraan yang bertele-tele agar waktu
tidak lebih banyak digunakan oleh pemandu diskusi sendiri. Ingatlah waktu yang relatif
terbatas harus dimanfaatkan secara efisien dan optimal.

-

Amati peserta dan tanggap terhadap reaksi mereka. Pemandu harus selalu menunjukkan
semangat, konsentrasi dan perhatian yang tinggi untuk mendorong semua peserta
berpartisipasi dalam diskusi. Amati komunikasi non-verbal antarpeserta dan tanggaplah
terhadap hal itu. Jangan biarkan ada orang yang memonopoli diskusi atau ada pula yang
selalu diam.
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-

Ciptakan suasana informal dan santai tetapi serius. Biasakan menatap mata peserta dengan
penuh perhatian secara merata untuk menciptakan hubungan dialogis yang baik dan terjaga.
Fleksibel dan terbuka terhadap saran, perubahan-perubahan dan lain-lain. Jika peserta
meminta komentar pemandu diskusi, tidak perlu menghindar. Tanggapilah secara singkat
dengan menggunakan jawaban mungkin dan upayakan segera mengembalikan pertanyaan
atau melanjutkan pertanyaan kepada peserta. Untuk ini pemandu harus mampu melakukan
elaborasi, mengembangkan pertanyaan.

-

Mempersiapkan peranan Pencatat (Notulen). Pencatat (Notulen) bertugas mencatat hasil dan
proses diskusi. Jika di dalam tim ia hanya berdua saja dengan pemandu diskusi, maka
pencatat sekaligus berperan sebagai pengamat (observer). Sebaiknya pencatat juga dilengkapi
dengan alat tape recorder. Sedangkan foto camera biasanya diperlukan untuk kepentingan
dokumentasi. Catatan yang akan dibuat, meliputi;1) waktu pertemuan FGD, terdiri dari
Tanggal Pertemuan dan Jam pertemuan (jam mulai danjam selesai); 2) Nama masyarakat
atau nama kampung/dusun/desa. Catat juga secara singkat informasi tentang masyarakat atau
wilayah yang mungkin mempengaruhi aktivitas peserta. Misalnya: jarak dari desa ke pusatpusat pelayanan administrasi-birokrasi yang lebih tinggi (jarak ke ibu kota kecamatan,
kabupaten/kota dan provinsi) dan sebagainya; 3) Tempat lokasi pertemuan (nama gedung,
ruang, atau tempat lainnya). Catat juga secara ringkas informasi tentang lokasi itu yang
mungkin dapat mempengaruhi partipasi peserta dalam kegiatan FGD. Misalnya, apakah
ruang cukup luas, menyenangkan, dan sebagainya; 4) Jumlah peserta dan beberapa uraian
meliputi : nama peserta, umur, jenis kelamin pendidikan dan sebagainya. Sebaiknya ini
dibuat dalam bentuk daftar hadir dilengkapi dengan tanda tangan peserta yang
ditandanangani peserta pada saat FGD berlangsung; 5) Deskripsi umum mengenai dinamika
kelompok, misalnya: derajat partisipasi peserta, apakah ada peserta yang mendominasi,
peserta yang terkesan bosan, peserta yang selalu diam, dan lain-lain; 6) Pencatat menuliskan
setiap kata-kata yang diucapkan dalam bahasa lokal yang berkenaan dengan masalah atau
topik diskusi; 7) Pencatat juga dapat menjalankan tugas sebagai pengamat, mengingatkan
pemandu dikusi kalau ada pertanyaan yang terlupakan, jawaban yang masih perlu
diperdalam, atau mengusulkan pertanyaan baru; 8) Pencatat dapat meminta peserta
mengulangi jawaban atau komentarnya agar benar-benar dapat dicatat secara lebih jelas dan
lengkap. Berkenaan dengan ini pencatat harus menghindari interpretasi atau penafsiran
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pribadi dalam membuat catatan dari hasil dikusi; 8) Pencatat bertugas merekam diskusi
dengan menggunakan alat tape recorder serta memeriksa casset dan batrai jika perlu diganti.
Hal ini amat penting untuk menjamin seluruh diskusi terekam dengan baik. Penggunaan foto
camera dilakukan sekedar untuk dokumentasi kegiatan, misalnya pada waktu senggang di
awal, pertengahan, atau akhir acara.
2) Persiapan Kelompok:
Mempersiapkan undangan persiapan kelompok dilakukan dengan cara mengundang
peserta untuk berpartisipasi dalam FGD yang akan dilakukan. Berkenaan dengan ini
hendaknya diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
-

Siapkan undangan tertulis tetapi lakukan juga kunjungan tatap muka langsung untuk
mengundang peserta.

-

Jelaskan maksud dan tujuan kegiatan serta lembaga yang mengadakan kegiatan studi.

-

Jelaskan rencana FGD dan mintalah peserta untuk berpartisipasi dalam FGD. Sebutkan juga
mereka yang sudah bersedia ikut serta untuk mendorong peserta lain juga ikut dalam FGD.

-

Beritahukan tanggal, waktu, tempat dan lamanya pertemuan sesuai dengan yang tertera pada
undangan tertulis.

-

Apabila seseorang tidak bersedia memenuhi undangan, maka coba tekankan kembali arti
pentingnya keikutsertaannya dalam FGD. Jika tetap menolak juga, sampaikanlah maaf dan
terima kasih. Hubungan baik dan silaturrahim tetap harus dijaga dan tidak boleh terganggu
hanya karena orang yang diundang tidak berkenan memenuhi undangan.

-

Jika orang yang diundang menyatakan kesediaannya berpartisipasi, maka ulanglah sekali lagi
tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan FGD untuk mengingatkan kembali.

4. Pelaksanaan FGD
Persiapan sebelum Kegiatan (AcaraPertemuan) FGD:
1. Tim fasilitator (pengundang) harus datang tepat waktu sebelum peserta (undangan) tiba.
Tim fasilitator sebaiknya memulai komunikasi secara informal dengan peserta yang
berguna untuk menjalin kepercayaan dan pendekatan masyarakat.
2. Tim fasilitator harus mempersiapkan ruangan sedemikian rupa dengan tujuan agar peserta
dapat berpartisipasi secara optimal dalam FGD. Sebaiknya peserta duduk melingkar
bersama-sama dengan fasilitator pemandu dikusi. Pencacat biasanya duduk di luar
lingkaran tersebut tetapi masih disekitar lingkaran itu. Fasilitator harus mengusahakan
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tidak ada interupsi dari luar dan menjamin bahwa semua peserta yang berpartisipasi
duduk selingkar.
Pembukaan FGD (Pemanasan danPenjelasan)
1. Pemandu diskusi hendaknya memulai dengan melakukan pemanasan dan penjelasan
tentang beberapa hal, seperti: sambutan, tujuan pertemuan, prosedur pertemuan dan
perkenalan.
2. Dalam menyampaikan sambutan pembuka ucapkanlah terima kasih atas kehadiran
informan (peserta). Tekankan arti penting kehadiran mereka sambil menjelaskan
pengertian umum FGD. Jelaskanlah maksud dan tujuan diadakannya pertemuan FGD
yang sedang dilakukan.
3. Perkenalkan diri (nama-nama fasilitator) dan peranannya masing-masing. Kemudian
mintalah pula peserta memperkenalkan diri. Pemandu harus cepat mengingat nama
peserta yang berguna pada saat memimpin diksusi.
4. Jelaskan prosedur pertemuan, seperti: menjelaskan penggunaan alat perekam, kerahasiaan
dijaga dan hanya untuk kepentingan studi ini saja, peserta tidak perlu menunggu untuk
dimintai pendapat, silahkan berbicara satu per satu sehingga bisa direkam dan tata tertib
lainnya untuk kelancaran pertemuan.
5. Jelaskan bahwa pertemuan tidak ditujukan untuk mendengarkan memberikan ceramah
kepada peserta dan tekankan bahwa fasilitator ingin belajar dari peserta. Tekankan juga
bahwa pendapat dari semua peserta sangat penting sehingga diharapkan semua peserta
dapat mengeluarkan pendapatnya. Sampaikan bahwa oleh karena itu fasilitator akan
mengemukakan sejumlah pertanyaan yang sudah dipersiapakan sebelumnya.
6. Mulailah pertemuan dengan mengajukan pertanyaan bersifat umum yang tidak berkaitan
dengan masalah atau topik diskusi. Setelah itu proses itu dilalui, barulah mulai memandu
pernyataan dengan menggunakan acuan panduan yang sudah disediakan. Jangan lupa
pemandu dikusi harus menguasai pertanyaan-pertanyaan dan mengemukakan secara
sistematis tanpa selalu harus membacakan secara kaku panduan pertanyaan.
5. Penutupan FGD
1. Untuk menutup pertemuan FGD, menjelang acara berakhir tim peneliti sampaikan bahwa
diskusi akan selesai. Tim peneliti merasa sudah memiliki beberapa kesimpulan umum
yang dinilai cukup kuat.
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2. Menjelang pertemuan benar-benar ditutup, tim peneliti menyampaikan rasa terima kasih
kepada semua peserta atas partisipasi mereka, kemudian tim fasilitator harus segera
berkumpul untuk melengkapi catatan lapangan hasil dan proses FGD.
C. Teknik analisis Data
Analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan-catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah
dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sebelum
memasuki lapangan, hingga selesai di lapangan. Model analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis data model Miles and Hubberman yang mengemukakan bahwa aktifitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis model Miles and Hubberman, yaitu
sebagai berikut:4
1. Display data
Reduksi data adalah analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan,
mengabstrasikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan.
Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan membuang yang tidak perlu. 5 Reduksi
data dilakukan untuk memusatkan perhatian pada hasil diskusi Focus Group Discussion (FGD)
yang telah peneliti kumpulkan dari hasil diskusi. Melalui data inilah peneliti kemudian
mereduksi data tersebut.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan, antarkategori
dan sejenisnya.6 Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan
antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan tindak lanjut untuk mencapai
tujuan penelitian berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Ferifikasi Data (Conclusion Drawing)
Verifikasi data merupakan proses untuk mendapatkan bukti-bukti dari kesimpulan awal
yang masih bersifat sementara.7 Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal
didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat
4

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 91.
Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga
Kependidikan (Jakarta: Kencana, 2011), h. 287.
6
Ibid, h. 289.
7
Ibid, h. 291.
5
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peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang
kredibel. Dengan mencari data yang diperlukan guna pengambilan suatu kesimpulan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep Dasar Reorientasi Pendidikan Islam
Sejalan dengan bangunan pendidikan di atas, maka pendidikan Islam sebagai subsistem
pendidikan nasional perlu juga untuk melakukan perubahan paradigma dalam pendidikan,
sehingga paling tidak pendidikan akan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat dan dapat
memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat
rabbani. Proses perubahan paradigma yang mengarah pada perubahan sistem pendidikan harus
dilakukan secara terencana dengan langkah-langkah yang strategis, yaitu mengidentifikasi
berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan dan merumuskan langkahlangkah pembaruan yang lebih bersifat strategis dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di
lapangan atau lebih bersifat operasional. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara
terencana, sistematis, dan menyentuh semua aspek, mengantisipasi perubahan yang terjadi,
mampu merekayasa terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, yang memiliki kemampuan
inovatif dan mampu meningkatkan kualitas manusia.1
Berdasarkan uraian ini, ada dua alasan pokok mengapa konsep pembaharuan pendidikan
Islam di Indonesia untuk menuju masyarakat rabbani sangat mendesak. Pertama, konsep dan
praktik pendidikan Islam dirasakan terlalu sempit, artinya terlalu menekankan pada kepentingan
akhirat, sedangkan ajaran Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan
akhirat. Maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan
pada asumsi dasar tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat rabbani. Kedua,
lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, belum atau kurang mampu
memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern dan tantangan
masyarakat dan bangsa Indonesia disegala bidang. Maka, untuk menghadapi dan menuju
masyarakat rabbani diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar
dalam memberdayakan umat Islam.
Suatu usaha pembaharuan pendidikan hanya bisa terarah dengan mantap apabila
didasarkan pada beberapa strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu:
Pertama, reorientasi kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan. Filsafat
pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan di atas dasar asumsi-asumsi dasar yang
1

Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 126.
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kokoh dan jelas tentang manusia (hakekat) kejadiannya, potensi-potensi bawaannya,2 tujuan
hidup dan misinya di dunia ini baik sebagi individu maupun sebagai anggota masyarakat,
hubungan dengan lingkungan dan alam semesta dan akhiratnya hubungan dengan Maha
Pencipta. Teori pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan atas dasar pertemuan antara
penerapan atau pendekatan filsafat dan pendekatan emperis. Sehubungan dengan itu, konsep
dasar pembaharuan pendidikan Islam adalah perumusan konsep filsafat dan teoritis pendidikan
yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia dan hubungannya dengan
lingkungan dan menurut ajaran Islam.3
Konsep dasar filsafat dan teoritis pendidikan Islam, harus ditempatkan dalam konteks
supra sistem masyarakat rabbani di mana pendidikan itu akan diterapkan. Apabila terlepas dari
konteks masyarakat rabbani, maka pendidikan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan umat
Islam pada kondisi masyarakat tersebut (masyarakat rabbani). Jadi, kebutuhan umat yang amat
mendesak sekarang ini adalah mewujudkan dan meningkatan kualitas manusia muslim menuju
masyarakat rabbani. Untuk itu umat Islam di Indonesia dipersiapkan dan harus dibebaskan dari
ketidaktahuannya (ignorance) akan kedudukan dan peranannya dalam kehidupan masyarakat
rabbani dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Islam haruslah dapat
meningkatkan mutu umatnya dalam menuju masyarakat rabbani. Kalau tidak umat Islam akan
ketinggalan dalam kehidupan masyarakat rabbani yaitu masyarakat ideal yang dicita-citakan
bangsa ini. Maka tantangan utama yang dihadapi umat Islam sekarang adalah peningkatan mutu
sumber insaninya dalam menempatkan diri dan memainkan perannya dalam komunitas
masyarakat rabbani dengan menguasai ilmu dan teknologi yang berkembang semakin pesat.
2

Potensi-potensi itu dalam bahasa agama disebut fitrah. Konsep fitrah menunjukkan bahwa manusia
membawa sifat dasar kebajikan dengan potensi iman (kepercayaan) terhadap keesaan Tuhan (tauhîd). Lihat
Mohammad Muchlis Solichin “Fitrah; Konsep dan Pengembangannya dalam Pendidikan Islam” dalam Tadrîs
Jurnal Pendidikan Islam (Volume 2. Nomor 2. 2007), hlm. 243-245. Alat-alat potensial dan berbagai potensi dasar
atau fitrah manusia tersebut harus ditumbuhkembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan
sepanjang hayatnya. Manusia diberi kebebasan atau kemerdekaan untuk berikhtiar mengembangkan alat-alat
potensial dan potensi dasar atau fitrah manusia tersebut. Dengan demikian, dalam pertumbuhan dan
perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari adanya batas-batas tertentu, yaitu adanya hukum yang pasti dan tetap
menguasai alam, benda-benda maupun masyarakat manusia sendiri, yang tidak tunduk dan tidak tergantung kepada
kemauan manusia. Hukum inilah yang dinamakan dengan taqdir (“keharusan universal” atau “kepastian umum”
sebagai batas akhir dari ikhtiar manusia dalam kehidupannya di dunia). Lihat Muhaimin, Paradigma Pendidikan
Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 19.
Dengan demikian, pendidikan Islam harus dapat menumbuhkembangkan seluruh potensi dasar (fitrah) manusia
terutama potensi psikis dengan tidak mengabaikan potensi fisiknya. Dengan konsep fitrah, Islam mempunyai
landasan tersendiri dalam bidang pendidikan. Konsep tersebut senantiasa menjadi ketentuan normatif dalam
mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan.
3
Ibid., hlm. 127-128.
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Karena, hanya mereka yang menguasai ilmu dan teknologi modern dapat mengolah kekayaan
alam yang telah diciptakan Allah untuk manusia dan diamanatkan-Nya kepada manusia sebagai
khalifah dimuka bumi ini untuk diolah bagi kesejahteraan umat manusia.
Atas dasar konsep ini, maka konsep filsafat dan teoritis pendidikan Islam dikembangkan
sebagai prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam kontek lingkungan masyarakat
rabbani tersebut, sehingga pendidikan relevan dengan kondisi dan ciri sosial kultural masyarakat
tersebut. Maka dari itu, untuk mengantisipasi perubahan menuju masyarakat rabbani, pendidikan
Islam harus didesain untuk menjawab perubahan tersebut. Usulan perubahan yang dimaksud
meliputi: (a) pendidikan harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk
tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, karena, dalam
pandangan seorang muslim, ilmu pengetahuan adalah satu yaitu yang berasal dari Allah swt, (b)
pendidikan menuju tercapainya sikap dan perilaku “toleransi”, lapang dada dalam berbagai hal
dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa
melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini, (c) pendidikan yang mampu menumbuhkan
kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan, (d) pendidikan yang
menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur, (e) pendidikan
Islam harus didesain untuk mampu menjawab tantangan masyarakat di era globalisasi.
Kedua, Reorientasi visi dan misi pendidikan Islam. Hal ini merupakan penjabaran atau
spesifikasi dari misi pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membentuk insan kamil yang berfungsi
mewujudkan rahmatan li al-„ālamīn. Selain itu, visi dan misi tersebut juga perlu disesuaikan
dengan latar belakang, kondisi lokal masing-masing, dan didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam
serta nilai-nilai budaya.
Dalam upaya menyusun visi pendidikan Islam, Teuku Amiruddin, mengusulkan perlu
mempertimbangkan lima visi dasar pendidikan manusia abad 21, sebagaimana yang diajukan
oleh UNESCO yaitu: 1) learning to know (belajar untuk mengetahui, berfikir, bersikap kritis dan
rasional), 2) learning to do (belajar untuk berbuat, untuk bekerja profesional, dan untuk
meningkatkan skill, 3) learning to be (belajar menjadi diri sendiri, belajar menyadari jati diri,
untuk berkepribadian) dan 4) learning to live together (belajar hidup bersama orang lain, hidup
dalam suasana pluralis, saling mengenal dan menghormati).4

4

Hal ini berawal dari asumsi bahwa pendidikan di abad ke-21 diprediksi akan jauh berbeda dari pendidikan
yang sekarang. Sehingga UNESCO mulai tahun 1997 sudah mulai menggali kembali dan memperkenalkan the Four
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Apabila konsep Islam dan UNESCO ini dipadukan, barangkali akan menjadi alternatif
baru bagi pendidikan Islam. Artinya pendidikan Islam dapat dikembangkan dengan
mengedepankan

rasionalitas,

sikap

kritis,

mandiri,

mampu

memecahkan

masalah,

mengembangkan sikap kreatif, memiliki daya fikir imajinatif, toleransi, menghargai hak asasi
manusia serta siap bersaing dalam dunia global yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam.5
Ketiga, reorientasi strategi pendidikan Islam. Pembangunan pendidikan dan pendidikan
Islam di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar, yaitu: a) pemerataan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan, b) relevansi pendidikan, c) peningkatan kualitas
pendidikan, dan d) efesiensi pendidikan. Secara umum, strategi itu dapat dibagi menjadi dua
dimensi, yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu
dapat meningkatkan efesiensi, efektifitas dan produktifitas pendidikan, sedangkan dimensi
pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam
memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah.6
Untuk menjamin kesempatan memperoleh pendidikan yang merata di semua kelompok
strata dan wilayah tanah air sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, maka perlu
menyusun strategi dan kebijakan pendidikan Islam, yaitu: a) menyelenggarakan pendidikan
Islam yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat rabbani Indonesia dalam
menghadapi tantangan global; b) menyelenggarakan pendidikan Islam yang dapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat; c) menyelenggarakan pendidikan Islam yang demokratis secara
profesional; d) meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur, jenjang dan jenis
pendidikan; e) memberi peluang yang luas dan meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga
terjadi diversifikasi program pendidikan sesuai dengan sifat multikultural bangsa Indonesia; f)
secara bertahap mengurangi peran pemerintah menuju ke peran fasilitator dalam implementasi
sistem pendidikan Islam, dan g) merampingkan birokrasi pendidikan Islam sehingga lebih lentur

Pillars of Education tersebut untuk mengantisipasi perubahan yang bukan hanya linier tetapi mungkin eksponensial
yang diantisipasi akan terjadi dalam masyarakat yang mengglobal. Keempat kemampuan ini dimulai dari belajar
untuk mengetahui. Setelah dapat belajar untuk mengetahui diharapkan dapat menerapkannya. Eksplorasi lebih detail
lihat Wuri Soedjatmiko, “Pendidikan Tinggi dan Demokrasi” dalam Menggagas Paradigma Baru Pendidikan;
Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, ed. Sindhunata (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 55-58. Lihat
juga Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21 (Yogyakarta: Safiria Insania
Press, 2004), hlm. 132-135.
5
Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 143-144.
6
Ibid., hlm. 145-146.
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(fleksibel) untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan masyarakat dalam
lingkungan global.7
Keempat, reorientasi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yang ada
sekarang ini, dirasakan tidaklah benar-benar diarahkan pada tujuan yang positif, tetapi masih
berorientasi pada tujuan hidup ukhrawi semata dan cenderung bersifat defensif, yaitu upaya
menyelamatkan kaum muslim dari pencemaran dan pengrusakan yang ditimbulkan oleh dampak
gagasan Barat yang datang melalui berbagai disiplin ilmu, terutama gagasan yang mengancam
akan meledakkan standar-standar tradisional Islam.8 Implikasinya, rumusannya lebih bersifat
normatif dan tidak bersifat problematik.9
Untuk mengantisipasi hal tersebut, rumusan tujuan pendidikan Islam diharapkan lebih
bersifat antisipatif, menyentuh aspek aplikasi dan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat atau
pengguna lulusan. Artinya, pendidikan Islam harus berupaya membangun manusia dan
masyarakat yang utuh dan menyeluruh (insân kâmil) dalam semua aspek kehidupan yang
berbudaya dan berperadaban yang tercermin dalam kehidupan manusia bertakwa dan beriman,
berdemokrasi dan merdeka, berpengetahuan, berketerampilan, beretos kerja dan beramal saleh,
berkepribadian dan berakhlakul karimah, berkemampuan inovasi dan mengakses perubahan serta
berkemampuan kompetitif dan kooperatif dalam era global dan berpikir lokal dalam rangka
memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Dalam kerangka ini, dapat dikatakan bahwa
tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan meliputi aspek ilahiyyah (teosentris), fisik dan
intelektual, kebebasan, akhlak, professional dalam rangka mewujudkan manusia yang berbudaya
dan berperadaban, berkualitas, kreatif, dinamis sebagai insân kâmil dalam kehidupannya.10
Kelima, reorientasi kurikulum pendidikan Islam. Dalam bidang kurikulum, kurikulum
pengajaran masih didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat normatif, ritualistik dan
eskatologis. Apalagi materi ini kemudian disampaikan dengan semangat ortodoksi keagamaan

7

Ibid., hlm. 146.
Peradaban modern sebagai budaya antroposentris yang diperkenalkan Barat tidak dapat disangkal lagi
akan terus memengaruhi penampilan manusia. Lihat Moeflich Hasbullah, “ Pengantar Editor, Proyek Islamisasi
Sains: Dekonstruksi Modernitas dan Rekonstruksi Alternatif Islam,” dalam Gagasan dan Perdebatan Islamisasi
Ilmu Pengetahuan, ed. Moeflich Hasbullah (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), hlm. xxviii-xxix. Dampak berupa
gejala kegersangan batin dan kejiwaan modern adalah konsekuensi dari hal itu. Bahkan pendidikan di dunia muslim
pun berurat berakar mengadopsi konsep Barat yang dikotomis dan tidak utuh. Lihat Abdurrahmansyah, Wacana
Pendidikan Islam, Khazanah Filosofis dan Implementasi Kurikulum, Metodologi dan Tantangan Pendidikan
Moralitas (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005), hlm. 145.
9
Ibid., hlm. 154.
10
Ibid., hlm. 157.
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yang memaksa peserta didik tunduk pada suatu meta narasi yang ada, tanpa diberi peluang untuk
melakukan telaah secara kritis.
Bukan ortopraksis yaitu bagaimana mewujudkan iman dalam tindakan nyata
operasional.11 Pada akhirnya agama dipandang sebagai suatu yang final yang harus diterima
secara taken for granted.12 Mencermati beberapa kelemahan kurikulum pendidikan Islam di atas,
maka dalam desain kurikulum harus diorientasikan pada: a) kemampuan mengetahui cara
beragama yang benar; b) mempelajari Islam sebagai sebuah pengetahuan, sehingga diharapkan
dapat terbentuk perilaku manusia muslim yang memiliki komitmen, loyal serta dedikasi terhadap
ajaran Islam dan sekaligus sebagai ilmuwan, peneliti, pengamat yang kritis untuk pengembangan
keilmuan Islam yang memiliki kemampuan inovasi serta siap menerima dan menghadapi
tantangan perubahan.13 Strategi pengembangan pendidikan Islam harus didasarkan pada
kurikulum yang secara integral memiliki cakupan disiplin ilmu dan keterampilan yang dapat
membentuk kompetensi-kompetensi tertentu dalam suatu sistem yang utuh walaupun
komponennya secara transparan berbentuk berbagai macam disiplin ilmu dan teknologi.14
Keenam, reorientasi metodologi pendidikan Islam. Harus diakui bahwa metodologi
pendidikan Islam yang berjalan saat ini masih sebatas pada sosialisasi nilai dengan pendekatan
hafalan dan hanya mewariskan sejumlah materi ajaran agama yang diyakini benar untuk
disampaikan kepada anak didik tanpa memberikan kesempatan kepada anak didik agar disikapi
secara kritis, mengoreksi, mengevaluasi dan mengomentari. Sasaran setiap proses pembelajaran
ditekankan pada asimilasi pembelajaran (miximizing “student learning”), dan bila perlu

11

Amin Abdullah juga menyoroti kurikulum dan kegiatan pendidikan Islam yang selama ini berlangsung,
yaitu: 1) pendidikan Islam lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teori keagamaan yang bersifat kognitif
semata serta amalan-amalan ibadah praktis; 2) pendidikan Islam kurang concern terhadap bagaimana mengubah
pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna‟ dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa lewat
berbagai cara, media, dan forum; 3) pendidikan agama lebih menekankan pada aspek korespondensi-tekstual, yang
lebih menekankan pada aspek hafalan teks-teks keagamaan yang ada; 4) bentuk-bentuk soal ujian agama dalam
sistem evaluasi menunjukkan prioritas utama pada aspek kognitif dan belum mempunyai bobot muatan “nilai dan
“makna” spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari”. Lihat Amin Abdullah, “Problem
Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam” dalam Abd. Munir Mulkan, et.al, Religiusitas IPTEK (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 49-65.
12
Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 132. Lihat juga Martin van
Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 29. Muhammad Tholhah Hasan,
salah seorang intelektual muslim dari kalangan NU pernah mengkritik bahwa tradisi pengajaran yang demikian
membawa dampak lemahnya kreativitas. Kalau yang mendapat penekanan di pesantren adalah fiqh oriented, maka
penerapan fiqh menjadi teralienasi dengan realitas sosial dan keilmuan serta teknologi kontemporer. Lihat Fajar,
Reorientasi Pendidikan, hlm. 115-116.
13
Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 167.
14
Jusuf Amir Feisal, Reformasi Pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 51.
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mengurangi porsi ceramah guru (minimizing “teacher teaching”) dengan mengaktifkan peserta
didik untuk mencari dan menemukan serta melakukan aktivitas belajar sendiri, sehingga konsep
metodologi yang terbangun adalah pembelajaran (learning) bukan pengajaran (teaching).15
Maka dari itu, metode pendidikan Islam yang digunakan adalah pembelajaran dengan
menggunakan paradigma holistik, rasional, partsipatori, pendekatan empirik-deduktif, sehingga
menghasilkan peserta didik yang berkualitas, kreatif, inovatif yang mampu menerjemahkan dan
menghadirkan agama dalam perilaku sosial dan individual di tengah-tengah kehidupan
masyarakat modern. Mampu mengembangkan dan mengamalkan ilmu serta keahliannya dengan
bersumber pada ajaran Islam. Menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman keseharian, baik
sebagai individu atau sebagai ilmuwan di tengah kehidupan modern yang semakin mengglobal,
kompleks, kompetitif dalam kehidupan masyarakat rabbani Indonesia. Selain itu, metode
pendidikan Islam harus dapat mengembangkan potensi manusia demokratis yang bebas dari
ketakutan, bebas berekspresi, dan bebas untuk menentukan arah kehidupannya sesuai dengan ciri
masyarakat rabbani Indonesia.16
Ketujuh, reorientasi manajemen dan sumber daya pendidikan Islam. Masalah klasik
yang menjadi problem pokok pendidikan Islam adalah ketidakjelasan arah pengelolaan dan
rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola pendidikan. Hal ini terkait dengan program
kependidikan yang masih lemah dan pola rekrutmen tenaga kependidikan yang kurang selektif.17
Dengan demikian, masih lemahnya manajemen pendidikan sampai dewasa ini perlu
disikapi dengan ketekunan untuk mengoptimalkan pengelolaan lembaga pendidikan. Otonomi
bidang pendidikan yang menetapkan pembagian kewenangan pengelolaan bidang pendidikan
dan kebudayaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah menuntut
15

Terpenuhinya misi pendidikan tersebut sangat tergantung pada kemampuan guru untuk menanamkan
seting demokrasi pada peserta didiknya dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik untuk
belajar, yakni bahwa sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik untuk semaksimal mungkin mereka
belajar. Sekolah bukan tempat pertunjukan bagi guru, tetapi tempat peserta didik untuk menambah dan memperkaya
pengalaman belajarnya. Oleh sebab itu, pendidik harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang
memberi peluang lebih besar bagi mereka untuk belajar. Sekolah harus menjadi second home bagi para peserta
didik, mereka betah menghabiskan waktunya di sekolah, dengan belajar, berdiskusi, menyelesaikan tugas-tugas
kelompok, membaca dan aktivitas pembelajaran lainnya. John I. Goodlad, “Democracy, Education and
Community”, dalam Democracy, Education and the School, ed. Roger Soder (San Francisco: Jossey Bass, 1996),
hlm. 113. Apabila konsep ini dilaksanakan, tentu akan menuntut fungsi pendidik sebagai fasilitator, dinamisator,
mediator dan motivator, sehingga dapat memberdayakan peserta didik untuk mampu mencari dan menemukan
sendiri informasi yang diterimanya. Pendidik berupaya menciptakan iklim belajar yang kondusif, sehingga peserta
didik dapat belajar dalam suasana yang dialogis, harmonis dan demokratis.
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pengelolaan pendidikan secara lebih baik. Untuk itu diperlukan para manajer institusi pendidikan
yang profesional, kredibel dan akuntabel dalam menjalankan program pendidikan nasional, tak
terkecuali semua pimpinan lembaga pendidikan Islam.18
Berbagai sumber daya (resources) yang dimiliki lembaga pendidikan Islam harus
dikerahkan dan dimanfaatkan untuk dapat menghadapi perubahan eksternal yang dipengaruhi
dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pimpinan lembaga pendidikan Islam harus
mendesain format pendidikan yang kompetitif dan inovatif untuk keperluan masa depan. Hanya
dengan kesiapan manajemen pendidikan yang efektif, lembaga pendidikan Islam dapat merespon
perubahan sehingga tidak akan mengalami stagnasi (kemacetan) dan ketinggalan dalam dinamika
perubahan yang cepat.19
Berdasarkan reorientasi tersebut di atas, maka lembaga-lembaga pendidikan Islam
seyogyanya mulai memikirkan kembali desain program pendidikan untuk menuju masyarakat
rabbani, dengan memperhatikan relevansinya dengan bentuk atau kondisi serta ciri masyarakat
rabbani. Maka untuk menuju masyarakat rabbani, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus
memilih satu di antara dua fungsi yaitu apakah mendesain model pendidikan umum Islami yang
handal dan mampu bersaing secara kompotetif dengan lembaga pendidikan umum atau
mengkhususkan pada desain pendidikan keagamaan yang handal dan mampu bersaing secara
kompotetif, misalnya mempersiapkan ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid yang berkaliber
nasional dan dunia.
B. Hasil Penelitian
Konsep masyarakat rabbani dalam menumbuhkan fitrah kebaikan merupakan tuntutan
baru yang memerlukan berbagai torobosan di dalam berpikir, penyusunan konsep, serta
tindakan-tindakan. Dengan kata lain, dalam menghadapi perubahan masyarakat dan zaman
konstalasi global yang serba digital native, diperlukan suatu paradigma baru di dalam
menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru, karena apabila tantangan-tantangan baru tersebut
dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, maka segala usaha yang dijalankan akan
memenuhi kegagalan.
Terobosan pemikiran kembali konsep dasar pembaharuan pendidikan Islam menuju
masyarakat rabbani sangat diperlukan dalam rangka menumbuhkan fitrah kebaikan dalam
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Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 5.
Ibid., hlm. 1-2.
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mengemban amanah besar sebagai rahmatan lil alamiin, karena pendidikan merupakan sarana
terbaik yang didesain untuk menciptakan suatu generasi baru yang tidak akan kehilangan ikatan
dengan tradisi mereka sendiri tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau
terbelakang dalam pendidikan mereka atau tidak menyadari adanya perkembanganperkembangan di setiap cabang pengetahuan manusia. Maka perlu adanya reorientasi pada
bidang dasar pendidikan Islam, yaitu:
1. Reorientasi Kerangka Dasar Filosofis Dan Teoritis Pendidikan
Konsep dasar pendidikan dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan pemaknaan
pendidikan Islam. Maka tantangan utama yang dihadapi sia-sia dan diamanatkan-Nya kepada
manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk diolah umat Islam sekarang adalah peningkatan
mutu sumber insaninya dalam menempatkan diri dan memainkan perannya dalam komunitas
masyarakat rabbani dengan menguasai ilmu dan teknologi yang berkembang semakin pesat.
Karena, hanya mereka yang menguasai ilmu dan teknologi modern dapat mengolah kekayaan
alam yang telah diciptakan Allah untuk manusia bagi kesejahteraan umat manusia.
Atas dasar konsep ini, maka konsep filsafat dan teoritis pendidikan Islam dikembangkan
sebagai prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam kontek lingkungan masyarakat
rabbani tersebut, sehingga pendidikan relevan dengan kondisi dan ciri sosial kultural masyarakat
tersebut. Maka dari itu, untuk mengantisipasi perubahan menuju masyarakat rabbani, pendidikan
Islam harus didesain untuk menjawab perubahan tersebut. Usulan perubahan yang dimaksud
meliputi: (a) pendidikan harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk
tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, karena, dalam
pandangan seorang muslim, ilmu pengetahuan adalah satu yaitu yang berasal dari Allah swt, (b)
pendidikan menuju tercapainya sikap dan perilaku “toleransi”, lapang dada dalam berbagai hal
dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa
melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini, (c) pendidikan yang mampu menumbuhkan
kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan, (d) pendidikan yang
menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur, (e) pendidikan
Islam harus didesain untuk mampu menjawab tantangan masyarakat di era globalisasi.
Secara teori yang dikuatkan hasil penelitian tersebut di atas, kerangka dasar filosofis
dan teoritis pendidikan telah memenuhi kreteria pendidikan Islam, pada tataran pelaksanaan yang
belum sesuai sehingga penumbuhan fitrah kebaikan sesuai tujuan pendidikan yang rabbani

73
belum mampu terwujud, sebagaiaman diungkapkan oleh pernyataan Dr. Yusuf Abdurrahman
Luhulima, M.Ag., yang mengatakan bahwa:
“Permasalahan pada konsep dasar pendidikan Islam sudah baik, tetapi pada pelaksanaan
jauh melenceng dari nilai filosofis pendidikan Islam. Bukan lagi mengacu pada konsep
tarbiyah yang mengutamakan tauhid atau akidah, bukan lagi murid yang mensifati
ketaatan, mengikut, dan keteladanan, tetapi digantikan dari murid menjadi peserta didik,
sehingga nama peserta yang semaunya sendiri. Sehingga ini menjadi salah satu faktor yang
sangat fatal akibatnya jika tidak kita luruskan. Tentu akan menghasilkan generasi biadab,
karena jauh dari akidah dan akhlak”. Sehingga lahir generasi yang jauh dari agama, karena
tidak sinerginya antara pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, terutama
masjid tidak dipandang sebagai salah satu pusat pendidikan. Jika ingin mencapai
pertumbuhan fitrah kebaikan maka pendidikan harus tidak boleh tidak kembali pada
konsep dasar tarbiyah yang mendasari pada penanaman akidah dan akhlak.”20
Ungkapan senada oleh Moch. Mu‟alim, MH., sebagai berikut:
“Pak Nur, jika dilihat dari konteknya pendidikan saat ini telah keluar jauh dari tujuan
utama proses diciptakan manusia untuk menjadi hamba Allah swt., yang senantiasa
mengabdi sebagai wujud ibadah kepada Allah swt., ya boleh dibilang pendidikan saat ini
tidak lagi menseimbangkan kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, yang terjadi justru
mengejar keinginan dunia yang lebih dominan. Lihat banyak orang tua kalau mau
mensekolahkan anak nanti jika sekolah di sekolah A, B, dan C mau jadi apa dan bisa apa,
dan hal itu seakan diamini oleh pemerintah dan sekolah, yaitu memenuhi harapan pasar
tidak lagi akhlak yang dikejar. Jika ingin menumbuhkan fitrah kebaikan maka pendidikan
harus kembali pada tujuan awal penciptaan manusia.”21
Dr. Muhajir Abdurrahman, M.Pd.I., dan Hayati Nufus, M.A.Pd.I., mengungkapakan
bahwa:
“Kalau dilihat saat ini pendidikan sudah mendekotomikan antara pelajaran agama dan
umum, sehingga bagaimana dapat menumbuhkan nilai kebaikan yang ada, justru yang
terjadi kelabilan dalam diri murid karena ketidak jelasan pendidikan. Maka untuk dapat
menumbuhkan fitrah kebaikan, tentu tidak boleh mendikotomikan ilmu keagamaan dengan
ilmu umum sehingga murid mudah di fasilitasi menjadi individu yang rabbani.”22
Hasil diskusi tersebut di atas, hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil dari pendapat
Drs. Moh. Shodik, M.M.Pd., menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan pendidikan saat ini telah jauh dari cita-cita awal yang tergambar dalam
filosofis pendidikan Islam yang memberikan pondasi pembentukan masyarakat yang
rabbani, tetapi pendidikan saat ini seakan kehilangan kendali karena terjadi dikotomi
20
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keilmuan yang diajarkan di sekolah. Kondisi tersebut lebih diperparah tidak lagi mengikuti
konsep dasar pemaknaan pendidikan yang berasal dari kata tarbiyah yang menekankan
pada pondasi tauhid atau akidah dan akhlak”.
Berdasarkan hasil diskusi menunjukan bahwa pendidikan Islam saat ini telah keluar dari
khittahnya sehingga hasil dari proses pembelajaran tidak sesuai dengan harapan, keropos dan
lemah. Peserta didik dari proses pembelajaran telah mengalami degradasi akhlak pada generasi
muslim. Jika menginginkan proses menumbuhan fitrah kebaikan pada peserta didik di era
konstalasi global maka perlu adanya reorientasi kerangka dasar filosofis pendidikan Islam,
sehingga melahirkan insan rabbani yang mampu menjadi rahmatan li al- „ālamīn.
2. Reorientasi Visi Dan Misi Pendidikan Islam
Reorientasi visi dan misi pendidikan Islam. Hal ini merupakan penjabaran atau
spesifikasi dari misi pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membentuk insan kamil yang berfungsi
mewujudkan rahmatan li al-„ālamīn. Selain itu, visi dan misi tersebut juga perlu disesuaikan
dengan latar belakang, kondisi lokal masing-masing, dan didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam
serta nilai-nilai budaya).
Reorientasi reorientasi visi dan misi pendidikan Islam dapat mengacu pada konsep
pendidikan yang ditawarkan UNESCO yaitu: 1) learning to know (belajar untuk mengetahui,
berfikir, bersikap kritis dan rasional), 2) learning to do (belajar untuk berbuat, untuk bekerja
profesional, dan untuk meningkatkan skill, 3) learning to be (belajar menjadi diri sendiri, belajar
menyadari jati diri, untuk berkepribadian) dan 4) learning to live together (belajar hidup bersama
orang lain, hidup dalam suasana pluralis, saling mengenal dan menghormati. Dalam mewujudkan
konsep rahmatan li al- „ālamīn sebagaimana pandangan Drs. Muhammad Shodik, M.M.Pd. yang
menyatakan bahwa:
“Kalau kita melihat dengan cermat bahwa apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah
melalui sekolah sudah optimal bahkan jika berjalan sesuai dengan pendidikan yang ada
maka akan melahirkan generasi yang rabbani, tetapi semua tidak berjalan sinergi antara
kurikulum, pimpinan sekolah sekolah, dan guru.terutama guru yang masih belum mampu
menjadi fasilitator pembelajaran dengan baik sehingga berdampak pada hasil, murid
terlihat tidak mendapatkan apa-apa dari proses belajar mengajar karena tidak ada yang
dicontoh dan parahnya tidak ada yang diperoleh dari diri seorang guru. Jika hal ini terus
berlanjut maka tidak menutup kemungkinan fitrah kebaikan yang ada pada diri murid akan
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mati karena lingkungan yang tidak mampu menghidupkan. Fitrah kebaikan akan tumbuh
dengan baik jika pendidikan mengusung visi dan misi sebagai rahmatan li al-„ālamīn.”23
Pandangan yang sama diungkapkan oleh Drs. Sirajudin Mahubessy, M.M.Pd., dalam
menumbuhkan fitrah kebaikan bahwa:
“Pak, biar pimpinan sudah membuat regulasi dan pembinaan melalui pengaktifan MGMP
tetapi jika kemauan guru masih rendah, dan ditambah lingkungan keluarga juga tidak
mendukung, maka apa yang terjadi murid akan menjadi hidup segan mati tidak mau, jadi
kasus ini harus dituntaskan dengan mengoptimalkan potensi besar dari guru dan sekolah
agar proses pembelajaran selama tiga tahun di MA, MTs, dan 6 tahun di MI akan
menghasilkan keluaran yang mampu menjadi sentral dan teladan. Bukan hanya pada nilai
kuantitatif tetapi terlebih pada nilai kualitatif yaitu mampu menjadi rahmatan li al-„ālamīn
jika ini menjadi dasar maka fitrah kebaikan akan mewarnai hidup setiap individu.”24
Pernyataan juga diungkapkan oleh Rahma Ahmad, MA. bahwa:
“Pak, kalau boleh bilang beta rasa untuk menumbuhkan fitrah kebaikan pada diri murid itu
sebenarnya gampang saja kembali pada visi suci penciptaan manusia sebagai rahmatan li
al-„ālamīn untuk itu beta saran pendidikan mengusung konsep harus ada yang bisa
dicontoh, ada yang mengikut untuk dibiasakan pada kebaikan, dan ada yang mefasilitasi
secara baik.”
Hal senada juga diungkapkan oleh Much. Mu‟alim, MH., dalam diskusi FGD
menunjukan hasil yang dapat disimpulkan bahwa:
“Untuk mewujudkan fitrah kebaikan dibutuhkan kematangan pemahaman konsep
rahmatan li al-„ālamīn sebagai kemana pendidikan akan dibawa. Selain itu pelaku
pendidikan harus sepaham untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan Islam untuk tujuan
rahmatan li al- „ālamīn.”25
Berdasarkan hasil diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) menunjukan bahwa
pendidikan Islam belum sesuai dengan visi dan misi besar yang menghasilkan keluaran
pengemban dakwah agung sebagai rahmatan li al-„ālamīn. Jika menginginkan Murid menjadi
rahmatan li al-„ālamīn maka pendidikan Islam pada prosesnya dibutuhkan kemauan yang besar
untuk mewujudkan visi dan misi sebagai rahmatan li al-„ālamīn sehingga fitrah kebaikan yang
telah ada pada diri murid dapat tumbuh dengan baik sebagai insan kamil.
3. Reorientasi Strategi Pendidikan Islam
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Reorientasi strategi pendidikan Islam setidaknya mengacu pada empat strategi dasar,
yaitu: a) pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, b) relevansi pendidikan, c)
peningkatan kualitas pendidikan, dan d) efesiensi pendidikan. Secara umum, strategi itu dapat
dibagi menjadi dua dimensi, yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan
peningkatan mutu dapat meningkatkan efesiensi, efektifitas dan produktifitas pendidikan,
sedangkan dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang
sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah.
Berdasarkan konsep visi misi besar tujuan pendidikan Islam membentuk generasi Islam
yang mengemban tanggung jawab rahmatan li al-„ālamīn maka dibutuhkan strategi pendidikan
Islam. Berdasarkan hasil diskusi menunjukkan bahwa hampir proses pembelajaran pada
pendidikan Islam masih belum mengoptimalkan konsep dasar strategi dalam mencapai tujuan
tetapi lebih berjalan apa adanya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil diskusi, sebagaimana
diungkapkan oleh Murtadho, S.Ag., yang memberikan suatu simpulan awal bahwa:
“Menurut beta, bahwa hamper semua pendidikan Islam masih mengabaikan yang namanya
strategi, semua beranggapan semua hanya konsep tetapi di lapangan akan berbeda,
sehingga semua yang dikerjakan tidak ada inovasi dalam mencapai visi misi besar sebagai
rahmatan li al-„ālamīn. Maka yang dibutuhkan untuk meraih cita-cita besar tersebut
dibutuhkan sebuah strategi yang hebat dan kuat, yaitu yang mengacu pada peningkatan
mutu pendidikan dan pemerataan pendiikan. Karena yang terjadi saat ini pendidikan Islam
ada dalam ketiadaan, maksudnya secara kelembagaan ada tetapi dalam kehidupan
prosesnya antara hidup dan mati. Sehingga wajar jika pendidikan Islam masih jauh dari
standard yang telah ditetapkan. Artinya secara kuantitas banyak tetapi secara kualitas
masih jauh dari standard, sehingga jika ingin proses menumbuhkan fitrah kebaikan
berjalan sesuai tujuan, maka dibutuhkan sebuah strategi, yaitu peningkatan mutu dan
pemerataan pendidikan.”26
Ungkapan senada oleh Much. Mu‟alim, M.A., yang mengataan bahwa:
“Iya, pandangan saya bahwa strategi pendidikan Islam khususnya peningkatan mutu dan
pemerataan pendidikan masih belum ada, semua berjalan apa adanya dan masih
mementingkan kuantitas dari pada kualitas. Sebagai contoh orang tua menyerahkan anak
untuk dititip di sekolah, bukan lagi anak untuk di didik dan sekolah-pun beropini bahwa
yang penting target pembelajaran sesuai tercapai secara kurikulum tidak lagi
memperhatikan kualitas hasil dari proses. Sehingga jika ingin fitrah kebaikan sebagai
rahmatan li al-„ālamīn dapat terwujud dengan baik diperlukan sinergi antara pendidikan
26
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formal, non formal, informal, paling tidak sapto pusat pendidikan harus sinergi, yaitu
keluarga, sekolah, masyarakat, dan masjid.”27
Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh Sa‟ida Manilet, M.Pd.I. yang
menyatakan bahwa:
“Dalam rangka mewujudkan generasi yang mampu menjadi rahmatan li al-„ālamīn
dibutuhkan suatu strategi pada pendidikan Islam terutama pada peningkatan mutu
pendidikan dan pemerataan pendidikan. Karena kalu kita lihat dari sisi kualitas mutu
pendidikan yang di kota saja masih jauh dari harapan apalagi bagi sekolah yang diluar kota
jauh dari pusat informasi dan pengawasan, susah mengakses perkembangan, maka yang
terjadi sebuah kesenjangan yang tidak mungkin dibandingkan, terkait dengan mewujudkan
fitrah kebaikan maka dibutuhkan pemerataan dari segi mutu pendidikan maupun dari segi
pemerataan pendidikan antara di kota dan pendidikan yang jauh dari perkotaan yang sulit
akses informasi.”28
Hal senada juga disampaikan oleh E. M. Dhuhani, M.Pd memberikan suatu simpulan
awal bahwa:
“Strategi pendidikan Islam merupakan suatu konsep yang harus mendasari pada setiap
lembaga pendidikan Islam dan harus menjadi semangat baru dalam mewujudkan kesamaan
mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan anatara perkotaan dan pedesaan. Sehingga
misi rahmatan li al-„ālamīn dapat tercapai dengan baik. Dengan strategi pendidikan Islam
yang matang dan merata maka akan semakin mudah mewujudkan fitrah kebaikan pada
generasi yang rabbani.”29
Berdasarkan hasil diskusi menunjukan bahwa pendidikan Islam belum sesuai dengan
strategi pendidikan Islam yang mengacu pada persamaan mutu pendidikan dan pemerataan
pendidikan dalam rangka mewujudkan generasi yang mampu menjadi rahmatan li al-„ālamīn.
Jika menginginkan Murid menjadi rahmatan li al-„ālamīn maka pendidikan Islam pada
prosesnya dibutuhkan strategi besar yaitu peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
sehingga mudah menumbuhkan fitrah kebaikan yang menjadi dasar generasi rabbani manjadi
rahmatan li al-„ālamīn.
4. Reorientasi Tujuan Pendidikan Islam dalam menumbuhkan fitrah kebaikan
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Tujuan pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan arah dan tujuan sabagaimana yang
digambarkan beberapa kesalahpahaman umum tentang pendidikan dan sekaligus pandangan
alternatifnya berdasarkan hasil FGD, sebagai berikut:
Komponen
Visi

Tujuan

Isi

Struktur

Metode

Program

Penilaian

Seharusnya

Senyatanya
Pendidikan dianggap sebagai disiplin
Pendidikan dipandang secara holistik,
yang terpisah; partikularistik, masih
menyeluruh
dan
berparadigma
memakai paradigma mekanistik (model
rekonstruktif.
perusahaan).
Beyond schooling, bagaimana belajar
Perolehan
informasi
ansich,
(how to learn), pembelajaran seumur
pengetahuan dan keterampilan hanya
hidup
(life
long
education),
untuk perolehan pekerjaan (promise of
pengembangan manusia seutuhnya
job).
(khaira ummah).
Pembelajaran bersifat konvensional,
Pembelajaran bersifat kontekstual,
sekadar informatif, tidak relevan dengan
transformatif, realistik, kurikulum
kehidupan riil murid, hanya terfokus
berbasis kehidupan nyata.
pada instruksi/pengajaran textbook.
Gagasan bersifat powerful (powerful
ideas), mampu memberi inspirasi dan Struktur tidak koheren atau disusun oleh
transformasi, mampu membangun disiplin akademik yang rigid.
kepribadian dan jati diri anak.
Discovery learning, terpusat pada
murid, pengajaran bervariasi, dialogis,
interaktif, guru sebagai penunjuk Didaktik (ceramah, monolog); guru
(guide), modellling dan mentoring, sebagai pusat, satu model untuk semua
model
pembelajaran murid, tidak inspiratif.
terpadu/integrated
learning
model(ILM)
Life mastery, terpusat pada hal-hal
kekinian, ”belajar menjadi Muslim”, Terfokus pada masa lampau, belajar
Islam sebagai gaya hidup; Islam untuk tentang Islam dan kepemilikan Islam,
pemahaman atau penguasaan hidup/ ritual-seremonial.
Islam for Life Mastery (ILM).
Authentic assessment, berhubungan
Tes formal bersifat textbook, benardengan dunia riil, penilaian bersifat
salah, lulus atau tidak lulus, tes standar.
multi intelligensi.

Gambaran kesalahan dari hasil FGD tersebut hampir terjadi di keseluruhan pelaksana
pendidikan Islam yang ada, sebagaimana diungkapkan oleh Drs. H. Muhammad Shodik,
M.M.Pd, berikut:
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“Saat ini tuntutan pendidikan bukan lagi menjawab tentang esensi keilmuan tetapi sudah
mengarah pada kebutuhan pasar. Tiga kutup pendidikan orang tua, sekolah, dan
masyarakat terjebak pada sikap duniawi yang sesaat.”30
Ungkapan senada diungkapkan oleh Dr. Yusuf Abdurrahman Luhulima, M.Ag., dan Dr.
Muhajir Abdurrahman, M.Pd.I., bahwa:
“Saat ini katong terjebak dengan tawaran Yahudi dan Nasrani, sehingga pola pikir kita
tidak lagi berkiblat pada Islam yang melandasi pada pendidikan tauhid dan akhlak.
Sehingga rusaklah katong samua saat ini. Lembaga pendidikan hanya berlebel Islam
tetapi nilai Islam hilang karena tujuannya hanya untuk mendapatkan perhatian dan
bantuan. Sehingga rusaklah masyarakat yang dilahirkan dari sekolah Islam.”31
Berdasarkan hasil diskusi menunjukan bahwa pendidikan Islam belum sesuia dengan
strategi pendidikan Islam yang mengacu pada persamaan mutu pendidikan dan pemerataan
pendidikan dalam rangka mewujudkan generasi yang mampu menjadi rahmatan li al-„ālamīn.
Jika menginginkan Murid menjadi rahmatan li al-„ālamīn maka pendidikan Islam pada
prosesnya dibutuhkan strategi besar yaitu peningkatan mutu dan pemerataan pendidikaan
sehingga mudah menumbuhkan fitrah kebaikan yang menjadi dasar generasi rabbani manjadi
rahmatan li al-„ālamīn.
5. Reorientasi Kurikulum Pendidikan Islam
Kurikulum pengajaran masih didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat normatif,
ritualistik dan eskatologis. Apalagi materi ini kemudian disampaikan dengan semangat ortodoksi
keagamaan yang memaksa peserta didik tunduk pada suatu meta narasi yang ada, tanpa diberi
peluang untuk melakukan telaah secara kritis.
Kurikulum dan kegiatan pendidikan Islam yang selama ini berlangsung, yaitu: 1)
pendidikan Islam lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teori keagamaan yang bersifat
kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis; 2) pendidikan Islam kurang concern
terhadap bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai”
yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa lewat berbagai cara, media, dan forum; 3)
pendidikan agama lebih menekankan pada aspek korespondensi-tekstual, yang lebih menekankan
pada aspek hafalan teks-teks keagamaan yang ada; 4) bentuk-bentuk soal ujian agama dalam
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sistem evaluasi menunjukkan prioritas utama pada aspek kognitif dan belum mempunyai bobot
muatan nilai dan makna spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari”.
Hasil diskusi menunjukan bahwa pendidikan Islam pada tataran konsep kurikulum
sudah bagus, tetapi pada tataran pelaksanaan masih belum sesuai harapan. Hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh Drs. Sirajojuddin, M.M.Pd. yang mengatakan bahwa:
“Kurikulum pendidikan Islam jika dilihat secara struktur sudah sangat luar biasa. Kalau
kurikulum di jalankan dengan proses yang baik maka akan menhasilkan keluaran yang
baik dan hasilnya akan melahirkan ulama kecil. Sudah barang tentu jika pelaksanaan
terutama guru mampu menjadi fasilitator yang mampu menjadi sentral dan teladan maka
proses menumbuhkan fitrah kebaikan dan tentu akan menjadi kenyataan visi misi besar
pendidikan Islam, yaitu menjadi generasani rabbani yang mampu mengemban amanah
sebagai rahmatan li al-„ālamīn.”32
Ungkapan yang sama diungkapkan oleh Maria Ulfa, M.Pd.I dan Murtadho, S.Ag. yang
mengemukakan bahwa:
“Ia kurikulum pendidikan Islam sangat luar biasa, yang menjadi masalah, yaitu guru masih
belum mampu menjadi fasilitator dan masih mengjar target kurikulum belum melihat
bahwa proses penting untuk menghasilkan suatu keluaran yang baik dan sesuai tujuan.
Sehingga proses menumbuhkan fitrah kebaikan diperlukan suatu kompetensi guru yang
mampu menjadi fasiltator, sentral dan teladan bagi murid, sehingga terbentuk generasi
yang rabbani.”33
Pendapat di atas juga ditambahkan oleh salah satu peserta diskusi yang lain, yaitu E. M.
Dhuhani, yang menyatakan bahwa:
“Kurikulum pendidikan Islam sudah sangat baik pada tataran konsep, pada tataran proses
yang masih belum optimal, dimana secara struktural dari MI, MTs, dan MA, bahkan
sampai PT jika memperhatikan proses yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik akan
melahirkan ilmuwan agama atau ulama kecil yang mampu menjadi sentral dan teladan
karena sudah tumbuh generasi rabbani yang mampu menjadi rahmatan li al-„ālamīn.”34
Berdasarkan hasil diskusi menunjukan bahwa pendidikan Islam pada tataran konsep
kurikulum sudah sangat luar biasa ideal. Kurikulum pendidikan Islam telah tersusun secara
sistematis tetapi pada pelaksanaan masih belum optimal. Sehingga upaya membtuk generasi
yang rabbani yang mampu mengemban amanah sebagai rahmatan li al-„ālamīn belum terwujud.
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Yang menarik Jika dicermati kurikulum yang telh tersusun secara sistematis tersebut jika proses
pembelajarannya berjalan denga baik maka akan lahi generasi ulama kecil yang siap mengemban
tugas utama menjadi rahmatan li al-„ālamīn.
6. Reorientasi Metodologi Pendidikan Islam
Metodologi pendidikan Islam yang berjalan saat ini masih sebatas pada sosialisasi nilai
dengan pendekatanhafalan dan hanya mewariskan sejumlah materi ajaran agama yang diyakini
benar untuk disampaikan kepada anak idik tanpa memberikan kesempatan kepada anak didik
agar disikapi secara kritis, mengoreksi, mengevaluasi dan mengomentari.
Terpenuhinya misi pendidikan tersebut sangat tergantung pada kemampuan guru untuk
menanamkan seting demokrasi pada peserta didiknya dengan memberi kesempatan seluasluasnya pada peserta didik untuk belajar, yakni bahwa sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi
peserta didik untuk semaksimal mungkin mereka belajar. Sekolah bukan tempat pertunjukan bagi
guru, tetapi tempat peserta didik untuk menambah dan memperkaya pengalaman belajarnya.
Oleh sebab itu, pendidik harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang memberi
peluang lebih besar bagi mereka untuk belajar. Sekolah harus menjadi second home bagi para
peserta didik, mereka betah menghabiskan waktunya di sekolah, dengan belajar, berdiskusi,
menyelesaikan tugas-tugas kelompok, membaca dan aktivitas pembelajaran lainnya.
Apabila konsep tersebut dilaksanakan, tentu akan menuntut fungsi pendidik sebagai
fasilitator, dinamisator, mediator dan motivator, sehingga dapat memberdayakan peserta didik
untuk mampu mencari dan menemukan sendiri informasi yang diterimanya. Pendidik berupaya
menciptakan iklim belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar dalam suasana
yang dialogis, harmonis dan demokratis.
Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada teori yang terkait dengan metodologi
pendidikan Islam menunjukan bahwa guru masih belum mampu menjadi fasilitator pada proses
pembelajaran sebagaimana diunkapkan dalam hasil diskusi terhadap Drs. Muhammad Shodik,
M.M.Pd. yang mengemukakan bahwa:
“Setelah beta keliling Maluku melihat lembaga pendidikan Islam ternyata secara
keseluruhan pendidik masih belum mampu untuk menjadi fasilitator, dinamisator, mediator
dan motivator. Khusus satu aspek sebagai fasilitator saja belum mampu, ini menjadi
masalah tersendiri yang harus segara dicari solusi, yaitu pengembangan guru khususnya
pada pembelajaran agar guru mampu menjadi fasilitator.berarti selama ini terjadi kesalahan
program pengembangan pada pelaksanaan diklat guru, sehingga belum tersentuh dengan
baik terkait kemempunian pembelajaran guru. Sehingga upaya penumbuhan fitrah
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kebaikan sulit terwujud. Apalagi pembentukan generasi yang rabbani dalam mengemban
tugas rahmatan li al-„ālamīn.”35
Ungkapan senada oleh Drs. Sirajudin Mahubessy, M.M.Pd. yang mengemukakan Bahwa:
“beta selaku pelaku pendidikan Islam sangat merasakan bahwa kemampuan guru dapat
dilihat pada tingkat kinerja yany meliputi kemampaun merencanakan yang belum optimal,
pelaksanaan pembelajaran yang belum sesuai perencanaan, dan kemampuan evaluasi yang
belum optimal, dan ditambah keterbatasan pengembangan diri yang masih sedikit. Hal
tersebut menjadi kendala tersendiri dalam menumbuhkan fitrah kebaikan terutama
menjadikan keluaran yang memiliki kepribadian yang rabbani dan mampu mengemban
amanah rahmatan li al- „ālamīn semakin sulit jika kemampuan profesional guru tidak
segera di kembangkan pada taraf fasilitator, dinamisator, mediator dan motivator.”36
Hal ini juga diaminkan oleh Dr. Yusuf Abd. Rahman Luhulima, M.Ag yang menyatakan
bahwa:
“tingkat kinerja guru masih jauh dai sikap profesional terutama pada guru yang masuk
kategori tua dinas, guru yang masuk kategori tersebut tentu sulit untuk diajak maju dan
melakukan pengembangan diri. Hal itu, menjadi salah satu kendala terseniri. Maka jalan
untuk menumbuhkan fitrah kebaikan diantaranya mengoptimalkan guru yang masih enerjik
yang tentu mudah mengadakan pengembangan diri dan berfikir maju. Jika kendala tersebut
telah diatasi maka upaya menumbuhkan fitrah kebaikan akan dapat dicapai.”37
Berdasarkan hasil diskusi menunjukan bahwa pendidikan Islam pada tataran metodologi
masih terkendala pada sikap profesionalisme yang terlihat dari kinerja guru yang masih rendah
dan belum merata di seluruh pendidikan Islam. Sehingga untuk menumbuhkan fitrah kebaikan
murid menuju generasi rabbani dan mampu mengemban amanah rahmatan li al-„ālamīn semakin
sulit. Maka tugas kedepan pengembangan diri guru sangat urgen, sebagai bentuk jawaban pada
tingkat professional guru yang diharapkan mamapu menjadi sentral dan teladan.
7. Reorientasi Manajemen Dan Sumber Daya Pendidikan Islam Dalam Menumbuhkan
Fitrah Kebaikan Pada Konstalasi Global
Guru dalam menjalankan profesinya berbegang teguh pada tiga tugas utama, yaitu
tugas, yaitu tugas profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. pada era globalisasi
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mempengaruhi orientasi visi, misi, peran, dan fungsi guru. Penggunaan sains dan tekhnologi
menyebabkan semakin mengecilnya peran dan fungsi guru, karena banyaknya tugas-tugas
keguruan seperti penyampaian informasi dan pendidikan keterampilan yang sudah tergantikan
tekhnologi. Pada dimensi “sakralitas” dan “kekudusan” seorang guru makin tergeser. wibawa,
do‟a, dan nasihatnya kurang lagi dimintakan, karena peran guru beralih menjadi fungsi-fungsi
kebendaan, seperti fungsi fasilitator, katalisator, dan mediator.
Guru PAI di kota Ambon dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hasil menunjukan
bahwa guru PAI mengalami kusulitan dalam memposisikan diri sebagai sentral dan teladan
dalam mengajar dan mendidik. Guru PAI terjebak pada era digital native yang menghilangkan
dimensi sakralitas. Semua terdegradasi dengan kesalahan paradigm pemikiran tentang esesnsi
guru PAI. Hasil tersebut sesuai dengan pandangan dan hasil diskusi, diantaranya pendapat Hayati
Nufus, M.A.Pd., mengemukakan bahwa:
“Jika dilihat dari tataran konstitusi, kurikulum, sudah tidak ada masalah. Dari segi
konstitusional tersusun fungsi dan tujuan pendidikan yang bermuara tauhid dan human.
Pada kurikulum telah tersusun secara sistematis. Suatu contoh tentang kurikulum alQur‟an Hadits, Fiqih, dan Akhidah Akhlak jika proses pembelajarannya benar dan baik,
maka akan melahirkan seorang ulama‟ dan ilmuan kecil. Sayang semua yang tertulis
ideal belum mampu terealisasikan karena ada ketidak harmonisan kemampuan dan
kesalahan sistem dalam pengejaran target kurikulum yang lebih utama bukan proses
pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik”.38
Pernyataan tersebut dibenarkan dan diperkuat oleh Dr. Muhajir Abdurrahman, M.Pd.I.,
yang mengatakan bahwa:
“terjadinya permasalahan pada tidak tercapainya proses pembelajaran PAI yang baik
karena terjadi dikotomi keilmuan antara ilmu agama Islam dengan ilmu sains. Sehingga
mata pelajaran agama dianggap nomor dua dan sekedar pelengkap, bukan menjadi yang
utama.”39
Sesuai juga pernyataan Dr. Yusuf Abdurrahman Luhulima, M.Ag., yang mengatakan
bahwa:
“permasalahan pada pembelajaran yang menyimpang karena terjadi kesalahan pada
konsep dasar penamaan istilah konsep dasar. Bukan lagi mengacu pada konsep tarbiyah
yang menutamakan tauhid atau akidah, bukan lagi murid yang mensifati ketaatan,
mengikut, dan keteladanan, tetapi digantikan dari murid menjadi peserta didik, sehingga
38
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nama peserta yang semaunya sendiri. Sehingga ini menjadi salah satu faktor yang
sangat fatal akibatnya jika tidak kita luruskan. Tentu akan menghasilkan generasi
biadab, karena jauh dari akhidah dan akhlak.” Sehingga lahir generasi yang jauh dari
agama, karena tidak sinerginya antara pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di
masyarakat, terutama masjid tidak dipandang sebagai salah satu pusat pendidikan.”40
Hal senada diungkapkan oleh Drs. Sirajudin Maubessy, M.M.Pd., dan Moch. Mu‟alim,
M.A., yang mengungkapkan bahwa:
“Telah terjadi dikotomi pendidikan yang parsial antara pendidikan formal, informal, dan
non formal. Sehingga apa yang terjadi di sekolah orang tua tidak mau peduli karena
anak telah sepenuhnya dititipkan di sekolah, masyarakat tidak lagi ada control sosial
sehingga banyak terjadi penyimpangan pada murid. Hal lain prise yang terbangun di
sekolah tidak ada perhatian dari orang tua sehingga terputus apa yang terjadi di sekolah,
di rumah, di masyarakat dan di masjid seakan berbeda dan berjalan sendiri-sendiri.”
Hasil diskusi yang dilakukan pada Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di
MAN Ambon menunjukkan hasil yang sama dari hasil diskusi, bahwa:
“Jika dilihat dari segi konstitusi sudah tidak ada masalah yang terjadi kesalahan pada
tarataran paradigma konsep dasar yang salah dan proses pembelajaran yang terkesan
kejar target kurikulum, dan terjadinya dikotomi keilmuan, dan proses pembelajaran
yang parsial antara sekolah, rumah, masyarakat, dan masjid berjalan sendiri-sendiri
pada prosesnya seakan tidak ada keterkaitan satu dengan yang lain.
Berdasarkan hasil diskusi tersebut dapat diberikan simpulan awal bahwa peran fungsi
guru dalam mewujudkan visi dan misi guru PAI di era digital native atau era globalisasi
mengaalami kselulitan yang tersetruktur dan tidak mampu memposisikan diri sebagai sosok
sentral dan teladan dan disisi lain dituntut untuk menjalankan fungsi fasilitator, katalisator, dan
mediator.
Posisi guru tersebut di atas menggaris bawahi bahwa secara khusus seorang guru agama
harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1) senantiasa menyayangi peserta didiknya; (2) mau
memberi nasihat; (3) bertujuan ibadah dalam mengajar; (4) lemah lembut; (5) tidak merendahkan
pelajaran lain; (6) menyesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya; (7) mengamalkan ilmu
yang diajarkannya; (8) mendorong para peserta didik agar berpikir; (9) mengajarkan ilmu
dimulai dari yang rendah; (10) bersikap adil terhadap semua peserta didik.
Sejalan dengan permasalahan yang ada, maka perlu kembali kepada visi dan misi,
seorang guru yaitu visi sebagai ulul al bab, al-ulama, al-muzakki, ahl al-dzikr, dan al-rasikhuna
40
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fi al-„ilm yang disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Visi dan misi ini diantaranya
adalah sebagai berikut.
1. Visi dan misi ulil al bab.
Berdasarkan petunjuk Al-Qur‟an surah Al-Imran: 190-191 dapat diketahui, bahwa visi
guru sebagai ulil al-bab adalah menjadi orang yang memiliki keseimbangan antara daya pikir
dan daya nalar dengan daya zikir dan spiritual. Dengan daya ini, maka seorang guru mengemban
misi mempergunakan dayanya itu secara optimal untuk melakukan amar ma‟ruf nahi munkar,
sehingga keberadaannya tidak menjadi orang yang sia-sia.
2. Visi dan misi al-ulama.
Berdasarkan petunjuk Al-Qur‟an surah Fatir, (35) ayat 27-28 diketahui bahwa sebagai
ulama ia menjadi orang yang mendalami ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian terhadap
alam jagad raya fauna, flora, ruang angkasa, geologi, fisika, dan sebagainya yang disertai
keikutsertaan naluri intuisi dan fitrah batinnya untuk menyadari bahwa jagad raya yang dijadikan
objek penelitiannya adalah ciptaan dari Allah swt.
3. Visi dan misi al-muzakki.
Bedasarkan petunjuk Al-Qur‟an surah Al-Baqarah:129, dan Al-Imran: 164, dijelaskan
bahwa visi guru adalah al-muzakki yaitu menjadi orang yang memiliki mental dan karakter yang
mulia. Sedangkan misinya adalah membersihkan dirinya dan anak didiknya dari pengaruh akhlak
yang buruk serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah dan
Rasulnya.
4. Visi dan misi ahl al-dzikr.
Bedasarkan petunjuk Al-Qur‟an surah Al-Anbiya: 7, visi guru sebagai ahl al-dzikr
adalah menjadi orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki expert judgement,
keahlian yang diakui kepakarannya sehingga ia pantas menjadi tempat bertanya, menjadi
rujukan, dan memiliki otoritas untuk memberikan pembenaran atau pengakuan atas berbagai
temuan ilmiah. Sedangkan misinya adalah memperbaiki, membimbing, meluruskan, dan
mengigatkan serta memberikan keputusan atas perilaku yang dilakukan anak didiknya.
5. Visi dan misi al-rasikhuna fi al-„ilm.
Bedasarkan petunjuk Al-Qur‟an surah An-Nisa‟: 162, diketahui bahwa visi al-rasikhuna
fi al-„ilm adalah menjadi orang yang memiliki kemampuan bukan hanya pada dataran fakta dan
data, inferensial, atau prestechen terhadap data dan fakta tersebut. Sedangkan misinya adalah
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memberi makna, semangat dan dorongan kepada anak didik dan masyarakat sekitarnya agar
meningkatkan kualitas hidup dengan cara menghayati, memahami, dan mendalami makna yang
terkandung didalamnya.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kematangan dan kemampuan
guru agama di kota Ambon jika ditinjau dari sisi kreteria tersebut masih belum memenuhi
standard tetapi pada tataran al-rasikhuna fi al-„ilm guru hampir seluruhnya telah melakukan
peran dan fungsinya meskipun belum maksimal. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Yususf
Abdurrahman Luhulima, M.Ag. sebagai berikut:
“Dahwa karena kesalahan konsep dasar yang terjadi saat ini, sehingga gurupun menjadi
rusak dan tidak dapat menjadi sentral dan teladan. Hal itu, bisa dilihat dari cara
berbusana, ibadah keseharian, kemampuan baca al-Qur‟an yang masih rendah dan
masih banyak contoh guru yang justru membuat keruh ajaran agama di masyarakat.
Meskipun ada yang dapat dijadikan sentral dan teladan bagi murid.”41
Ungkapan senada diungkapakan oleh Dr. Muhajir Abdurrrahman, M.Pd.I., dan Hayati
Nufus, M.Am.Pd.I., bahwa:
“Karena mata pelajaran agama dianggap nomor dua dan sadisnya sebagai pelengkap
penderita sehingga mempengaruhi pada kompetensi guru agama dan dampaknya pada
rusaknya generasi penerus umat dan agama jadi rusak. Belajar agama ya sekedarnya
saja”.
Ungkapan serupa juga diungkapkan oleh Drs. Muhammmad Shodik, M.M.Pd., Drs.
Sirojudin Mahubessy, M.M.Pd., dan Mach. Mu‟alim, M.A., yang berpandangan bahwa:
Tataran sistem sudah bagus tapi pelaksana sistem yang tidak memahami dengan baik
sehingga menjadi rusak. Kerusakan terutama pada tataran pembelajaran agama. Kelima
visi guru agama tersebut jika dioptimalkan maka akan melahirkan guru yang menjadi
ilmuwan dan ulama konsekuensinya akan lahir ulama-ulama dan ilmuan yang menjadi
solusi problem di era digital native atau era globalisasi saat ini”.42
Hasil diskusi yang dilakukan pada Focus Group Discussion (FGD). menunjukan bahwa:
“Guru pada tataran visi ulul al bab, al-ulama, al-muzakki, ahl al-dzikr, dan al-rasikhuna
fi al-„ilm masih sangat jauh dan masih dibutuhkan suatu kerja keras perbaikan fisik,
sarana dan prasarana, dan terutama proses pembelajaran yang dilakukan seorang guru.
Guru harus dipersiapkan pada proes pembelajaran pada tataran sebagai seorang yang

41

Dr. Yusuf Abdurrahman Luhulima, M.Ag., hasil diskusi dalam kegiatan (Focus Group Discussion) FGD
tanggal 14 Juli 2018.
42
Much. Mu‟alim, MA., hasil diskusi dalam kegiatan (Focus Group Discussion) FGD tanggal 14 Juli
2018.

87
sakral yang memiliki wibawa yang harus di jaga dengan cara tugas utama yang harus
dilakukan betul-betul telah terinternalisasi pada diri guru agama.”43
Berdasarkan hasil diskusi menunjukan bahwa visi guru agama di kota Ambon masih
perlu penumbuhan karakter visi ulul al bab, al-ulama, al-muzakki, ahl al-dzikr, dan al-rasikhuna
fi al-„ilm dan memposisikan guru yang berwibawa dan memiliki sakralitas. Selain itu juga perlu
optimalisasi pembelajaran dan internalisasi tugas utama guru sebagai profesi, kemanusiaan, dan
kemasyarakatan. Sehingga akan terbangun guru agama yang sesuai visinya.
Implikasi visi dan misi guru di era globalisasi guru pada era digital native memiliki
perjuangan yang sangat berat karena jihadnya perang melawan era digital yang aksesnya sulit
terkontrol dan laju perkembangannya tidak dapat dielakan dengan kshidupan sehari-hari,
sehingga guru pengembang misi suci, yakni menyelamatkan manusia dari kehancuran dan
membawanya menuju kepada kemajuan dan keadaban.
Guru yang memiliki visi dan misi Qur‟ani akan memandang berbagai ilmu pengetahuan
sebagai satu kesatuan, membangun ilmu dengan paradigma islami, menggunakan etika tauhid
sebagai dasar kesatuan epistemology keilmuan ilmu umum dan agama yang selanjutnya
mengubahnya dari paradigma positivistik-sekulerisik kearah theo-antropocentris integralistic.
Yaitu pandangan interkoneksitas antara ilmu agama yang bersumberkan Al-Qur‟an dan AsSunnah, ilmu pengetahuan alam yang bersumberkan fenomena jagad raya, ilmu pengetahuan
sosial yang bersumberkan fenomena dan perilaku manusia, ilmu humaniora yang bersumberkan
akal, ilmu tasawuf yang bersumberkan intuisi, dan berbagai keterampilan yang bersumberkan
fisik dan panca indra.
Fenomena tersebut guru agama membutuhkan suatu kesiapan kompetensi dan
professionalitas pada bidangnya. Profil guru yang profesional di era globalisasi, yaitu; 1)
memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, 2) penguasaan ilmu yang kuat, 3)
keterampilan untuk mem-bangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi, dan 4)
pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut merupakan satu
kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan usaha lain yang ikut
mempengaruhi perkembangan profesi guru yang professional.
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Hasil diskusi tentang implikasi visi dan misi guru agama di era globalisasi menunjukan
bahwa guru agama di kota ambon menunjukan masih belum dapat mengikuti perkembangan era
digital yang menyelimuti kehidupan keseharian masyarakat. Guru agama terjebak pada rutinitas
keberagamaan dan tidak mampu menjadi agama sebagai jalan keluar dari era yang dihadapi.
Realitas tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Moch. Mu‟alim, MA., bahwa:
“Di era digital kehidupan guru agama dan murid, bahkan hampir semua lapisan
masyarakat telah menuhankan digital (HP),. Hal ini dapat dilihat dari prilaku
keberagama mereka, panggilan tuhan semakin terabaikan dan justru panggilan HP
menjadi utama dan merasa ada sesuatu yang hilang jika terpisah dengan HP. Jika hal ini
dibiarkan berlarut-larut maka akan menghasilkan tindakan syirik yang berkepanjangan.
Sehingga optimalisasisi peran dan tugas guru agama harus menjadi benteng utama
selain orang tua.”44
Dr. Yususf Abdurrahman, M.Ag., juga menegaskan pendapat yang sama, bahwa:
“Dampak dari era digital semua prilaku dan tindakan guru agama menjadi rusak.
Bagaimana kalau guru agamanya sudah rusak maka rusaklah semua. Ini bodohnya
manusia disetir oleh bikinannya sendiri dan ketidaksiapan guru agama menghadapi
perubahan zaman. Akibat akidah lemah maka rusaklah semua.”45
Ungkapan yang memperkuat dari pernyataan tersebut diungkapkan oleh Drs.
Muhammmad Shodik, M.M.Pd., yang mengatakan bahwa:
“Dampak dari perubahan tataran sosial keberagamaan pada era globalisasi menjadi
bomerang bagi guru agama yang dituntut menjadi sentra dan teladan khususnya pada
memposisikan diri sebagai sosok yang sakral dan suci, tetapi kenyataanya guru agama
di kota Ambon khususnya masih belum mampu menjadikan diri sebagai ulama kecil
dan sekaligus ilmuan ditangan masyarakat. Kemapanan ilmu dan internalisasi nilai
agama yang masih rendah dan kurang memahami tugas utama yang harus diemban.
Contoh kecil masih banyak guru agama yang enggan memakmurkan masjid.”46
Hasil diskusi yang dilakukan pada Focus Group Discussion (FGD). menunjukan bahwa:
“Dampak dari era globalisisi terhadap visi dan misi guru agama dalam menjalankan
tugasnya masih belum sesuai dengan tugas mulia mengemban tuas suci sebagai juru
agama dan tugas utama dari profesinya yaitu profesi kemanusiaan, dan kemasyarakatan.
Semua dapat dilihat dari proses pembelajaran yang tidak menekankan pada proses untuk
mendapat hasil tetapi mengejar target hasil mengabaikan proses. Sehingga tindakan dan
44
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kepribadian guru hilang arah dan tidak mampuan menjadi sentral dan teladan.
Kerusakan pembelajaran, hilangnya ketaatan, hilangnya mengajak, dan
mengikuti/dicontoh.”47
Berdasarkan hasil diskusi dapat diberikan suatu simpulan awal bahwa dampak era
globalisasi memberikan sangat besar terhadap peningkatan kualifikasi mutu guru agama dari
berbagai sisi, baik sisi akidah, akhlak, keilmuan dan terutuma dalam menjalankan proses
pembelajaran dan tugas utama sebagai pengemban visi misi guru agama di era globalisisi.
Dengan demikian berdasarkan reorientasi pendidikan Islam tersebut di atas, seharus
lembaga pendidikan Islam mulai membuat perencanaan yang matang untuk menumbuhkan fitrah
kebaikan. Reorientasi pendidikan Islam menjadi suatu yang sangat urgen dalam upaya
menumbuhkan fitrah kebaikan pada murid pada era konstalasi global. Dimana era yang serba
digital native jika tidak hati-hati akan tercipta generasi yang jauh dari agama dan akan semakin
sulit terwujud generasi rabbani yang mampu mengemban amanah besar sebagai rahmatan li al„ālamīn. Maka untuk menuju masyarakat rabbani, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus
mendesain pendidikan tanpa mendikotomikan keilmuan dengan desain pendidikan yang handal
sehingga mampu untuk berkompetisi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pembaharuan pendidikan Islam untuk menuju masyarakat rabbani sangat mendesak.
pendidikan Islam dirasakan terlalu menekankan pada kepentingan akhirat padahal ajaran
Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Lembaga
pendidikan Islam belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam
menghadapi tantangan dunia modern dan tantangan masyarakat disegala bidang, maka
diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar dalam
memberdayakan umat Islam. Hasil penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Lembaga pendidikan Islam harus melakukan reorientasi kerangka dasar filosofis dan
teoritis pendidikan. Peserta didik dari proses pembelajaran telah mengalami degradasi
akhlak pada generasi muslim. Jika menginginkan proses menumbuhan fitrah kebaikan
pada peserta didik di era konstalasi global maka perlu adanya reorientasi kerangka
dasar filosofis pendidikan Islam, sehingga melahirkan insan rabbani yang mampu
menjadi rahmatan li al- ‘ālamīn. Selain itu perlu adanya reorientasi visi dan misi
pendidikan islam, karena pendidikan Islam belum sesuai dengan visi dan misi besar
yang menghasilkan keluaran pengemban dakwah agung. Jika menginginkan peserta
menjadi kembali ke fitrahnya, maka pendidikan Islam pada prosesnya dibutuhkan
kemauan yang besar untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga fitrah kebaikan
yang telah ada pada diri peserta didik dapat tumbuh dengan baik sebagai insan kamil.
Begitu pula diperlukan adanya Reorientasi Strategi Pendidikan Islam yaitu
membutuhkan strategi besar untuk peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
pada semua lembaga pendidikan.
2. Untuk menumbuhkan fitrah pada generasi sekarang maka guru perlu penumbuhan
karakter visi ulul al-bab, al-ulama, al-muzakki, ahl al-dzikr, dan al-rasikhuna fi al‘ilm dan memposisikan pendidik yang berwibawa dan memiliki sakralitas. Selain itu
juga perlu optimalisasi pembelajaran dan internalisasi tugas utama guru sebagai
profesi, kemanusiaan, dan kemasyarakatan, sehingga akan terbangun pendidik
pendidikan Islam yang sesuai dengan visi dan misinya. Perlunya peningkatan
kualifikasi atau mutu pendidik pendidikan Islam dari berbagai sisi, baik sisi akidah,
akhlak, keilmuan dan terutuma dalam menjalankan proses pembelajaran dan tugas
utama sebagai pengemban visi misi pendidik di era konstalasi global.
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B. Implikasi
Setelah melakukan penelitian maka dari hasil penelitian ini perlu kiranya peneliti
memberikan rekomendasi terkait dengan yang harus dilakukan oleh beberapa pihak yang
terkait sehingga pendidikan Islam berjalan sesuai dengan pentunjuk agama yaitu; Lembaga
pendidikan harus kembali kepada visi misi agama Islam yang menyeimbangkan antara
kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah seharusnya
juga menyesuaikan dengan aturan-aturan agama, sesuai dengan fitrah manusia sehingga tidak
mengambil jalan diluar jalur al-qur’an. Para pendidik juga harus memperbaiki kualitas dan
keilmuannya karena pendidiklah yang memiliki kesempatan langsung dan sering bertemu
dengan peserta didik, sehingga keberhasilan pendidikan Islam tak terlepas dari peran dan
tanggung jawab pendidik
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