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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Dewasa ini masyarakat dihadapkan pada persoalan globalisasi dan 

modernisasi. Arus globalisasi dan modernisasi yang melanda dunia setidaknya 

memiliki dua kecenderungan. Pertama, semakin kuatnya dominasi iptek (ilmu 

pengetahuan dan teknologi) dalam kehidupan manusia. Kedua, kuatnya dominasi 

iptek pelan-pelan menggeser nilai-nilai luhur yang secara universal dijunjung tinggi 

oleh manusia.
1
 Dalam konteks demikian, pendidikan merupakan media yang 

diharapkan mampu menjadi katalisator kemajuan ilmu pengetahuan. 

 Pendidikan utama di negeri ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan 

umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional (baca: SD, SMP, SMA 

dan Perguruan Tinggi Umum) dan pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian 

Agama (baca: MI, MTs, MA dan Perguruan Tinggi Islam). kedua model Pendidikan 

itu hendaknya mampu mengembalikan atau membawa kemajuan iptek ke dalam 

bingkai nilai-nilai luhur, sehingga kemajuan iptek menjadi sesuatu yang membawa 

kebaikan, kemudahan, dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia.  

Namun sampai saat ini, kedua jenis pendidikan tersebut belum mampu 

berperan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai fenomena 
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di negeri ini, seperti maraknya perilaku korupsi, kenakalan di kalangan remaja atau 

pelajar (tawuran antar pelajar, seks bebas, pemerkosaan, pencabulan, pencurian, 

pornografi dsb), serta konflik horizontal yang dipicu isu SARA. Ditengarai salah satu 

penyebab munculnya pelbagai persoalan multidimensi yang melanda negeri ini 

adalah pendidikan. Persoalan pendidikan di negeri ini sungguh sangat kompleks, 

mulai persoalan anggaran pendidikan, politik dan kebijakan pendidikan, pengelolaan 

lembaga pendidikan dan keilmuan sebagai basis pelaksanaan pendidikan. 

Abuddin Nata melakukan pemetaan kondisi pendidikan di negeri ini menjadi 

tiga keadaan. Menurutnya, pendidikan di negeri ini pernah berada di bawah otoritas 

kaum agama, otoritas politik pemerintah, dan otoritas supremasi ilmu pengetahuan. 

Ketika pendidikan di bawah otoritas kaum agama (baca: pesantren), di satu sisi 

pendidikan memberikan sumbangan yang besar bagi timbulnya stabilitas dan 

ketentraman kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, mereka tertinggal dalam 

bidang manajemen dan ilmu pengetahuan modern, kurang mampu mendialogkan 

ilmu agama dengan berbagai permasalahan yang kontekstual dan actual, serta 

kurangnya orientasi keduaniaan. Keadaan ini menyebabkan para lulusan pendidikan 

agama kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja modern serta pergaulan di 

masyarakat yang lebih luas.
2
 

Sementara ketika pendidikan berada di bawah otoritas politik pemerintah,  

kondisi pendidikan di negeri ini juga masih menyimpan beberapa persoalan. Pertama, 

                                                           
2
 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 23-24 



 

3 
 

masih banyak rakyat Indonesia yang belum memperoleh pendidikan. kedua, mutu 

lulusan pendidikan di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan mutu lulusan 

pendidikan di negara lain. Ketiga, pendidikan di Indonesia belum menjadi pranata 

social yang kuat dalam memberdayakan sumber daya manusia. keempat, pendidikan 

belum berhasil melahirkan lulusan yang mengamalkan keimanan, ketakwaan, akhlak 

mulia dan budi pekerti luhur. Kelima, pendidikan belum mampu mendorong lahirnya 

masyarakat belajar (learning society). Keenam, dunia pendidikan kurang sejalan 

dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan lokal.
3
 

Selanjutnya pendidikan pernah berada di bawah tekanan supremasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan karakternya yang rasional, objektif, empiris, dan 

cenderung naturalis. Berbagai komponen pendidikan sarat dengan logika ilmu 

pengetahuan. Demikian pula berbagai mazhab dalam ilmu pengetahuan terkadang 

saling bertentangan, sehingga memecah belah atau menimbulkan friksi-friksi dalam 

pendidikan.
4
  

Dalam konteks pendidikan Islam khususnya, menurut Mahmud Arif, krisis 

utama yang masih melilit pendidikan Islam, khususnya di Indonesia setidaknya 

meliputi lima hal, yaitu: Pertama, krisis konseptual-keilmuan. Krisis konseptual-

keilmuan berkenaan dengan definisi atau pembatasan di dalam sistem pendidikan 

Islam itu sendiri. Munculnya kecenderungan untuk mempertentangkan antara ilmu 
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profan (sekuler) dengan ilmu sakral (agama). Senada dengan itu, menurut Abdul 

Wahid, setidaknya terdapat lima persoalan yang berkaitan dengan aspek konseptual-

keilmuan dalam pendidikan Islam, yaitu: (1) adanya dikhotomi dalam beberapa aspek 

yaitu; antara ilmu agama dan ilmu umum, antara wahyu dengan akal setara antara 

wahyu dengan alam; (2) sifat ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan Islam masih 

terlalu umum (to general knowledge) dan kurang memperhatikan kepada upaya 

penyelesaian masalah (problem solving); (3) rendahnya semangat untuk melakukan 

penelitian (lack of spirit of inquiry); (4) pola pembelajaran berorientasi pada studi 

tekstual, sehingga lebih menonjolkan pada pola hafalan (memorize) dari pada 

pemahaman pelajaran yang bersangkutan; (5) tujuan mencari ilmu lebih bersifat 

certificate oriented (ijazah)”.
5
 

Kedua, krisis kelembagaan. Maksudnya, terjadi dikotomisasi antara lembaga-

lembaga yang menekankan pada salah satu aspek dari ilmu-ilmu yang ada, apakah 

ilmu-ilmu agama ataukah ilmu-ilmu umum, sehingga berlangsung dualisme sistem 

pendidikan nasional yang menjadi pangkal disintegrasi dan diskriminasi dalam 

kebijakan pendidikan.   

Ketiga, krisis karena adanya konflik antara tradisi pemikiran dan praktik 

pendidikan Islam dengan modernitas. Krisis ini kentara sekali terlihat terutama di 

dunia pesantren (meski tidak seluruhnya) yang masih gigih menjaga jarak untuk tidak 
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„terkontaminasi‟ oleh modernitas, agar tetap bisa melestarikan identitasnya. Menurut 

Nurcholish Madjid, kenyataan ini berbeda dengan sejarah Islam klasik ketika kaum 

muslim memiliki jiwa kosmopolitan yang sejati. Atas dasar kosmopolitanisme itu 

umat Islam membangun peradaban dalam arti yang sebenar-benarnya, yang juga 

benar-benar berdimensi universal.
6
 

Keempat, krisis metodologi atau krisis pedagogik. Krisis ini terjadi akibat 

masih meluasnya persepsi di dalam komunitas lembaga-lembaga pendidikan Islam, 

semisal madrasah atau perguruan tinggi Islam, bahwa tugas pendidikan hanyalah 

mengisi ranah kognitif-intelektual, bukan mengisi aspek pembentukan pribadi dan 

watak.  

Kelima, krisis orientasi. Sistem pendidikan Islam pada umumnya lebih 

berorientasi ke masa silam daripada ke realitas masa kini dan masa depan, atau 

berorientasi pada kepentingan akhirat dan mengabaikan kepentingan duniawi.
7
 

Sementara menurut Malik Fadjar, orientasi yang menjadi cita-cita ideal lembaga-

lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi 

masih bersifat abstrak dan umum. Apabila dinilai dari sisi mutu dan peran yang bisa 

diharapkan bagi pembangunan kualitas manusia, barangkali masih minim. Lebih-
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lebih jika dikaitkan dengan kerangka global, atau dengan apa yang sering disebut 

dengan „era informasi dan industrialisasi‟.
8
  

Upaya-upaya untuk mengatasi problem yang dihadapi pendidikan Islam sudah 

banyak dilakukan oleh para cendekiawan muslim (para pemikir pendidikan Islam). 

Namun, gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh mereka masih menyisakan berbagai 

persoalan. Antara pemikir yang satu dengan yang lain terjadi perbedaan pandangan 

yang disebabkan penggunaan perspektif yang berbeda, terutama bagaimana 

mendudukan hubungan antara agama dan filsafat (science). 

 Mengelola suatu lembaga pendidikan (Islam) bukanlah pekerjaan mudah. 

Apalagi yang dimaksud mengelola tidak sekedar dalam pengertian 

“mempertahankan” yang sudah ada, tetapi melakukan pengembangan secara 

sistematik dan sistemik, yang mengikuti aspek ideologis (visi dan misi), kelembagaan 

dan langkah operasionalnya serta mencerminkan pertumbuhan (growth), perubahan 

(change) dan pembaruan (reform).
9
 

Menurut Malik Fadjar, dalam upaya pembaharuan pendidikan Islam, ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain: Pertama, perlu adanya pemikiran 

kembali tentang konsep pendidikan Islam yang ideal, yaitu pendidikan yang 

integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar pada budaya yang kuat; Kedua, 

adanya kejelasan cita-cita; Ketiga, memberdayakan kelembagaan dengan menata 
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kembali sistemnya; Keempat, perbaikan manajemen; Kelima, peningkatan mutu 

sumber daya manusia.
10

 

Pengelola pendidikan Islam dituntut memiliki kedalaman normatif dan 

ketajaman visi. Yang pertama, dibutuhkan agar pengelola pendidikan dapat 

mendiskripsikan secara mendasar dan mendalam tentang manusia yang ingin 

dihasilkan. Sedangkan ketajaman visi dibutuhkan agar pendidikan selalu dapat 

berkesinambungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan, 

sehingga manusia yang dihasilkan dari pendidikan adalah model manusia yang 

mempunyai kesiapan dalam menghadapi tantangan masa depan.
11

 

Rumusan sistem pendidikan Islam harus dikaitkan dengan pemikiran filosofis 

pendidikan Islam. Menurut Abdurahman Salih, perumusan sistem pendidikan Islam 

dapat dilakukan melalui dua corak. Pertama, corak yang menghendaki adanya 

keterbukaan terhadap pandangan hidup dan kehidupan non-muslim. Corak ini 

berusaha meminjam konsep-konsep non-Islam dan menggabungkannya ke dalam 

pemikiran pendidikan Islam. Kedua, corak yang berusaha mengangkat pesan besar 

Ilahi ke dalam kerangka pemikiran pendidikan. Konten pendidikan ini berasal dari 

Al-Qur‟an dan Hadits.
12

 Hal ini mengindikasikan adanya upaya memadukan 

kebenaran yang dihasilkan oleh wahyu (agama) dan filsafat (science). 
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Dalam tataran filosofis terdapat tiga hal pokok yang menjadi inti (core) dari 

sebuah bangunan ilmu pengetahuan, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. 

Epistemolgi membicarakan bagaimana sumber, struktur, cara dan metode yang 

digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ontologi membicarakan tentang 

objek dan hakikat suatu ilmu pengetahuan. Aksiologi membicarakan nilai dan 

keguanaan suatu ilmu pengetahuan. Namun, yang menjadi fokus perhatian peneliti 

adalah pada aspek epistemologi. 

Terdapat sebuah tesis yang menyatakan bahwa untuk menciptakan sebuah 

pendidikan yang bermutu harus dimulai dengan melakukan reformasi 

epistemologis
13

. Reformasi epistemologis sangat berguna untuk menggairahkan 

kembali etos keilmuan dalam lembaga pendidikan Islam. Penumbuhan dan 

pengembangan keilmuan yang kuat dan mendalam dapat menghasilkan kesadaran 

bahwa ilmu pengetahuan bukan saja berguna memenuhi keadaan yang diharapkan 

(expediency) dan menjawab tantangan-tantangan ad hoc, melainkan merupakan 

bagian dan bidang dari sesuatu yang jauh lebih penting, luas dan mendalam, yaitu 

pandangan hidup.
14

  

Menurut hemat peneliti, upaya-upaya yang dilakukan untuk menghilangkan 

atmosfer dikotomik di dunia pendidikan masih bersifat sepihak. Maksudnya, 
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paradigma keilmuan yang digunakan hanya dapat diterapkan pada satu kondisi saja 

(closed-exclusive), tidak inklusif dan universal. 

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya melakukan pembacaan 

terhadap suatu paradigma keilmuan dan implikasinya dalam pendidikan. Objek yang 

hendak peneliti kaji adalah paradigma integrasi-interkoneksi M. Amin Abdullah. 

Alasan peneliti mengambil pemikiran Amin bahwa hasil Pemikiran-pemikirannya 

memiliki pengaruh yang signifikan dalam dinamika studi Islam di Indonesia; 

termasuk dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan yang paling 

monumental dari pemikiran Amin Abdullah adalah upayanya merekonstruksi 

epistemologi ilmu pengetahuan dalam studi Islam dari historisitas-normativitas 

menjadi integrasi-interkoneksi yang digambarkan secara metaforis dengan jaring 

laba-laba. Selain itu, pemikirannya sangat kontekstual dengan kondisi masyarakat 

Indonesia yang plural dan majemuk.  Berdasarkan pengamatan peneliti, sejauh ini 

belum banyak yang meneliti pemikiran M. Amin Abdullah dalam konteks seperti 

yang hendak peneliti kaji ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang peneliti paparkan di atas, maka 

rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana konstruksi paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan menurut M. 

Amin Abdullah? 
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2) Bagaimana relevansi paradigma integrasi-interkoneksi terhadap bangunan 

keilmuan dalam kurikulum pendidikan Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1) Untuk menjelaskan konstruksi paradigma integrasi-interkoneksi menurut M. 

Amin Abdullah 

2) Untuk menjelaskan relevansi paradigma integrasi-interkoneksi terhadap 

pengembangan keilmuan dalam kurikulum pendidikan Islam 

D. Signifikansi dan Kegunaan Penelitian 

Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

persoalan yang terkait dengan topik penelitian. Oleh karena itu, hasil dari penelitian 

ini diharapkan memberikan nilai guna (kontribusi akademis) baik secara teoritis 

maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian-penelitian tentang suatu konsep akan memberikan implikasi 

terhadap pengembangan teoritis suatu disiplin ilmu. Secara umum, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan khazanah 

pemikiran pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Sementara secara khusus, 

penelitian ini diharapkan dapat mengurai persoalan keilmuan dalam pendidikan 
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yang selama ini masih dikotomis, sehingga dapat memberikan gambaran jelas 

bagaimana seharusnya pendidikan yang ideal itu dirumuskan. 

b. Manfaat Praktis 

Selain manfaat teoritis di atas, penelitian ini diharapkan juga dapat 

memberikan manfaat dalam tataran praktis. Manfaat praktis yang dapat dicapai 

dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan rujukan dan pegangan dalam 

pelaksanaan pendidikan (baca: pendidikan umum dan pendidikan Islam), baik 

bagi pemegang kebijakan, para akademisi pendidikan, para pendidik (dosen/guru) 

dan para peserta didik (mahasiswa/siswa). Dengan demikian, pelaksanaan 

pendidikan tetap sejalan dengan spirit nilai-nilai Islam secara universal dan 

selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. 

E. Penegasan Istilah 

Dalam rangka memahami maksud dari topik penelitian ini, sehingga tidak 

menimbulkan kerancuan (ambiguitas) makna, maka ada beberapa kata kunci (key 

word) yang harus dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Paradigma 

Istilah paradigma berasal dari abad pertengahan di Inggris yang 

merupakan kata serapan dari bahasa Latin ditahun 1483 yaitu paradigma yang 

berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani paradeigma yang berarti untuk 
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"membandingkan", "bersebelahan" dan memperlihatkan. Secara sederhana, 

paradigma berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan 

dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, 

dalam disiplin intelektual. 

2) Integrasi-Interkoneksi 

Adapun integrasi-interkoneksi adalah upaya mempertemukan antara ilmu-

ilmu agama (Islam) dan ilmu-ilmu umum (sains-teknologi dan social humaniora). 

Jadi, paradigma integrasi-interkoneksi adalah istilah khas yang dipopulerkan oleh 

M. Amin Abdullah dan saat ini menjadi icon paradigma keilmuan di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta.  

3) Kurikulum 

kurikulum adalah segala mata pelajaran yang dipelajari dan juga semua 

pengalaman yang harus diperoleh serta semua kegiatan yang harus dilakukan 

anak, termasuk juga meliputi metode-metode atau segala hal yang mempengaruhi 

proses belajar mengajar. 

4) Pendidikan Islam 

Menurut Zarkawi Soejoeti sebagaimana dikutip A. Malik Fajar, pengertian 

pendidikan Islam mencakup tiga pengertian, yaitu; Pertama, jenis pendidikan 

yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-
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cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam baik yang tercermin dalam nama 

lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Kedua, 

jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran 

Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Ketiga, 

jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian itu. Dalam hal ini, Islam 

ditempatkan sebagai sumber nilai dan sebagai bidang studi yang ditawarkan 

melalui program studi yang diselenggarakannya.
15

  

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian tesis ini akan disusun dalam beberapa bab. Bab pertama adalah 

pendahuluan yang menjelaskan konteks penelitian, rumusan masala, penegasan 

istilah, signifikansi dan kegunaan penelitian. Bab kedua adalah tinjauan kepustakaan 

yang meliputi penelitian terdahulu dan landasan teoritik. Bab ketiga menjelaskan 

metodologi penelitian yang meliputi; pendekatan penelitian,   sumber data dan jenis 

data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab keempat adalah 

penyajian hasil penelitian. Bab kelima adalah implikasi teoritik. Bab keenam berisi 

kesimpulan dan penutup. 
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