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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, bahkan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan hidup manusia. Jadi, 

kebutuhan manusia terhadap pendidikan adalah bersifat mutlak, baik dalam 

kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jika pendidikan 

berfungsi dengan optimal, maka akan tercapai tujuan sesuai dengan yang 

diharapkan, sebaliknya jika pendidikan tidak berfungsi optimal, maka tidak akan 

tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. 

Walaupun pendidikan banyak mendapat kritik dari berbagai kalangan, 

baik itu pada praktek pendidikan, lembaga pendidikan, dan lain-lain, tapi hampir 

semua pihak berpendapat bahwa pendidikan menentukan  masa depan nasib suatu 

komunitas, bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan pendapat S. Nasution, yang 

mengatakan bahwa: “Masa depan bangsa terletak pada tangan kreatif generasi 

muda. Mutu bangsa di kemudian hari bergantung pada pendidikan yang dinikmati 

anak-anak saat ini, terutama dalam pendidikan formal yang diterima di bangku 

sekolah”1.  

Apapun yang akan dicapai di sekolah harus ditentukan oleh kurikulum 

sekolah. Jadi, barang siapa yang menguasai kurikulum maka ia memegang peran 

penting dalam mengatur nasib bangsa dan negara ke depannya. Dan jika ingin 

membangun suatu bangsa, maka bangunlah yang pertama sistem pendidikannya, 
                                                        

1 S. Nasution, Asas-asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 1.  
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dan jika ingin membangun pendidikan, maka bangunlah yang pertama sistem 

kurikulumnya2. 

Dunia pendidikan tidak bisa lepas dari masalah-masalah yang sedang 

dihadapi seperti pada saat ini, baik itu masalah internal dan eksternal. Salah satu 

dari sekian banyak permasalahan pendidikan, khususnya pendidikan Islam yaitu 

mengenai persoalan tentang kurikulum pada saat ini merupakan persoalan yang 

sangat kompleks. Beragam kurikulum yang pernah ada di Indonesia ternyata 

masih belum mampu memberikan solusi yang dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Kondisi yang dapat dilihat adalah pendidikan yaitu 

terlalu mengutamakan pembinaan jasmani dan akal. Aspek kalbu atau hati kurang 

mendapat perhatian.  

Kalbu itu sendiri maksudnya adalah tempat atau pusat rasa yang ada pada 

manusia. Jadi, bila ditanyakan apa hakikat manusia maka jawabnya adalah hati. 

Hati itu lah pengendali manusia. Karena itu tidak heran bila memiliki lulusan 

sekolah yang sehat serta kuat jasmaninya, cerdas serta pandai akalnya, tetapi 

belum mampu menampilkan diri sebagai orang yang baik. Karena itulah masih 

banyak lulusan yang sanggup melakukan perbuatan tercela, tidak konstruktif 

dalam masyarakat. Dari sini dapat diketahui bahwa tujuan utama pendidikan 

seharusnya adalah membina manusia secara seimbang antara jasmani, akal dan 

kalbunya; kalbu haruslah diutamakan3. 

                                                        
2 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum (Bandung: Rosda Karya, 

2012), hal. iii-iv. 
3  Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami (Integrasi, Jasmani, Rohani dan Kalbu 

Memanusiakan Manusia)(Bandung: Rosda Karya, 2008), hal. 133. 
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Kurikulum adalah istilah yang telah diketahui oleh setiap orang, setiap 

orang pernah mendengar kata tersebut. Tapi mungkin hanya sedikit saja orang 

tahu bahwa kurikulum itu sangat penting posisinya dalam pendidikan. Kurikulum 

ialah program untuk mencapai tujuan. Sebagus apapun rumusan tujuan jika tidak 

dilengkapi dengan program yang tepat, maka tujuan itu tidak akan tercapai. 

Kurikulum itu laksana jalan yang dilalui dalam menuju tujuan. 

Kata kurikulum itu sendiri mulai dikenal sebagai istilah dalam dunia 

pendidikan sejak kurang lebih satu abad yang lalu. Istilah kurikulum muncul 

untuk pertama kalinya dalam kamus Webster tahun 1856. Pada tahun itu kata 

kurikulum digunakan dalam bidang olahraga, yakni suatu alat yang membawa 

orang dari start sampai ke finish. Barulah pada tahun 1955 istilah kurikulum 

dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu 

perguruan. Dalam kamus tersebut kurikulum diartikan dua macam, yaitu4: 

1. Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di 

sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. 

2. Sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan 

atau jurusan. 

Menurut S. Nasution, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan 

sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Apa yang direncanakan 

biasanya bersifat idea, suatu cita-cita tentang manusia atau warga negara yang 

akan dibentuk. Kurikulum ini lazim mengandung harapan-harapan yang sering 

                                                        
4 S. Nasution, Op. Cit, hal. 1-2. 
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berbunyi muluk-muluk5. Sedangkan menurut A. Ferry T. Indratno mengatakan 

bahwa kurikulum adalah program dan isi dari suatu sistem pendidikan yang 

berupaya melaksanakan proses akumulasi pengetahuan antar generasi dalam 

masyarakat6. 

Kurikulum dalam pengertian sempit memang merupakan sebuah rencana 

pelajaran yang harus ditempuh guna mencapai tingkat tertentu. Kalau kurikulum 

dipahami dengan pengertian sempit ini, maka dinamika proses belajar mengajar 

dan kreativitas pendidik akan berhenti sampai di sini. Pendidik dan peserta didik 

akan berhenti pada mata pelajaran yang telah dipancangkan dalam kurikulum. 

Oleh karena itu, paradigma baru mengartikan kurikulum secara luas sebagai 

semua yang menyangkut aktivitas yang dilakukan dan dialami pendidik dan 

peserta didik, baik dalam bentuk formal dan maupun non formal, guna mencapai 

tujuan pendidikan. Kurikulum dalam paradigma baru bukan hanya sebagai 

program pendidikan, tapi juga sebagai produk pendidikan, sebagai hasil belajar 

yang diinginkan dan sebagai pengalaman belajar peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa suatu kurikulum 

mengandung atau terdiri atas komponen-komponen7: 

1. Tujuan 

2. Isi atau program 

3. Metode atau proses belajar-mengajar 

4. Evaluasi 

                                                        
5 S. Nasution, Op. Cit, hal. 8. 
6  A. Ferry T. Indratno, Kurikulum Neridentitas Kerakyatan dalam Kurikulum yang 

Mencerdaskan, Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif (Jakarta: Paramadina, 2007), hal. 108. 
7 S. Nasution, M. A, Op. Cit, hal.17-18. 
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Keempat komponen ini saling berhubungan. Setiap komponen bertalian 

erat dengan ketiga komponen lainnya. Tujuan menentukan bahan apa yang akan 

dipelajari, bagaimana proses belajarnya, dan apa yang harus dinilai. Demikian 

pula penilaian dapat mempengaruhi komponen lainnya. Pada saat 

dipentingkannya evaluasi dalam bentuk ujian, misalnya UMPTN, maka timbul 

kecenderungan untuk menjadikan bahan ujian sebagai tujuan kurikulum, proses 

belajar-mengajar cenderung mengutamakan latihan dan hafalan. 

Pada penelitian ini peneliti khusus membahas tentang bagaimana 

kurikulum pendidikan Islam dalam pandangan Ahmad Tafsir. Alasan mengapa 

peneliti mengangkat tema tentang kurikulum adalah: pertama, kurikulum 

merupakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena itu kurikulum 

mutlak harus ada. Kedua, kurikulum pada hakikatnya merupakan ilmu tentang 

proses mencerdaskan anak bangsa agar menjadi bermakna bagi kehidupannya, 

baik sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat maupun sebagai 

warga negara bangsanya, karena itu kurikulum sebagai disiplin ilmu wajib 

dipelajari oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, apalagi 

orang tersebut adalah calon guru atau sudah menjadi guru. Ketiga, kurikulum 

memberikan pengaruh besar terhadap dinamika pendidikan dan perkembangan 

kedewasaan anak didik ke depannya. Ketelitian dalam penyusunan kurikulum 

harus diupayakan perwujudan nyatanya supaya menghasilkan output pendidikan 

yang berkualitas. Kurikulum senyatanya harus dibuat oleh kelompok dalam 

disiplin terkait.  
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Bahkan sebaik apapun rumusan tujuan dalam pendidikan, jika tidak 

dilengkapi dengan program yang tepat maka tujuan tersebut tidak dapat tercapai. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Tafsir, yaitu:  

“hal penting pertama dalam pendidikan yang harus diperhatikan adalah 
kurikulum yang ditentukan oleh tujuan pendidikan yang hendak dicapai. 
Sementara tujuan pendidikan itu harus ditetapkan berdasarkan kehendak 
manusia yang membuat kurikulum itu. Kehendak manusia, siapa pun, 
dimana pun, sama, yaitu menghendaki terwujudnya manusia yang baik”8.  
 
Skripsi ini membatasi kajian pada kurikulum pendidikan Islam dalam 

pandangan Ahmad Tafsir saja. Maka dari semua penjelasan latar belakang di atas 

peneliti tertarik untuk mengangkat tema dengan mengambil judul skripsi: 

“Kurikulum Pendidikan Islam dalam Pandangan Prof. Dr. Ahmad Tafsir”.   

Alasan mengapa peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis 

secara mendalam tentang kurikulum pendidikan Islam dalam pandangan Prof. Dr. 

Ahmad Tafsir, yaitu karena:  

1. Beliau memiliki pengalaman dan salah satu tokoh yang menekuni kajian di 

bidang pendidikan Islam.  

2. Memiliki karya-karya di bidang pendidikan Islam, yang menjadi rujukan 

atau referansi bagi para dosen dan mahasiswa serta lembaga-lembaga 

pendidikan. 

3. Prof. Dr. Ahmad Tafsir merupakan ahli/pakar dan tokoh penting dalam 

ranah pendidikan Islam di Indonesia, diantaranya dengan diangkat menjadi 

Guru Besar Ilmu Pendidikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Bandung dan 

memelopori berdirinya Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) serta 

                                                        
8 Ahmad Tafsir, Op. Cit, hal. 99. 
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menjabat sebagai ketua. Asosiasi ini bertugas mengkoordinasi usaha-usaha 

pengembangan Ilmu Pendiddikan Islam. Beliau juga mempunyai banyak 

hasil karya tulis (buku, artikel dan makalah) pada umumnya dalam bidang 

filsafat dan pendidikan.  

Alasan mengapa penulis memilih pemikiran Ahmad Tafsir tentang 

kurikulum pendidikan Islam adalah karena beliau memiliki pemikiran yang 

berbeda dari tokoh pendidikan Islam seperti Omar Mohammad Al-Toumy Al-

Syaibany dan Mohammad Athiyah Al-Abrasyi, yaitu beliau menyimpulkan bahwa 

inti dari kurikulum adalah pembinaan kalbu (hati). Karena jika jasmani sehat serta 

kuat ditambah dengan akal yang cerdas serta pandai, amat berbahaya jika tidak 

dikendalikan oleh kalbu (hati) yang penuh oleh iman. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas maka 

rumusan masalahnya adalah; bagaimana kurikulum pendidikan Islam dalam 

pandangan Prof. Dr. Ahmad Tafsir? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan, yaitu; mendeskripsikan kurikulum pendidikan Islam dalam 

pandangan Prof. Dr. Ahmad Tafsir. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini sebagai salah satu saran atau masukan dalam 

pendidikan Islam khususnya, agar mencapai kemajuan sesuai dengan yang 

diharapkan, baik melalui konsep atau gagasan. Dan hal ini sangat 

bermanfaat baik bagi lembaga pendidikan itu sendiri maupun bagi guru 

pendidikan agama Islam, masyarakat, mahasiswa, dan lain-lain.   

2. Secara praktis, memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri 

yaitu menambah pengetahuan dan dapat memahami tentang kurikulum 

pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Ahmad Tafsir. Sehingga dapat 

memunculkan konsep atau gagasan dalam pendidikan Islam. Maka 

permasalahan-permasalahan yang dihadapai dalam dunia pendidikan 

seperti pada saat ini dapat terselesaikan.  

 

E. Pengertian Istilah-Istilah 

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan kerancuan dalam 

mendefinisikan judul penelitian ini, maka diberikan definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Kurikulum Pendidikan Islam 

Kurikulum pendidikan Islam yang dimaksud dalam skripsi ini 

adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa pengetahuan yang dengan 
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sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan Islam.  

2. Pandangan Prof. Dr. Ahmad Tafsir 

Pandangan Prof. Dr. Ahmad Tafsir yang dimaksud dalam skrispsi 

ini adalah semua hasil dari konsep atau pemikiran-pemikiran yang dimiliki 

atau menurut pendapat Prof. Dr. Ahmad Tafsir yang berkaitan dengan 

kurikulum pendidikan Islam. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan, pendahuluan ini ditulis guna mencapai sasaran tujuan 

dan maksud awal dari penulisan penelitian ini. Pembahasan pada bab ini meliputi: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

pengertian istilah dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini akan membahas tentang konsep kunci 

yaitu berhubungan dengan kurikulum pendidikan Islam dalam pandangan Ahmad 

Tafsir, yaitu: pendidikan Islam dan kurikulum. 

Bab III Metode Penelitian, metode penelitian ini membahas tentang cara 

atau alat untuk mencapai tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu memuat 

berbagai aspek antara lain: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini memuat analisis tentang biografi tokoh 

yang diteliti yaitu tentang riwayat kehidupannya, perjalanan pendidikan, 
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perjalanan karir, serta hasil karya ilmiahnya. Serta pemaparan hasil hasil 

penelitian, yaitu tentang konsep atau gagasan kurikulum pendidikan Islam. 

Bab V Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan saran yang bersifat 

konstruktif untuk perbaikan dan kemajuan menuju arah yang lebih baik terhadap 

apa yang telah dilakukan dan diupayakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


