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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari mulai lahir (sejak dari buaian), 

manusia senantiasa belajar dengan yang terjadi disekitarnya, hingga 

manusia lanjut usia bahkan meninggal dunia, ia tetap melakukan 

prakondisi-prakondisi dalam melihat persoalan yang dihadapi, dan inilah 

proses pembelajaran. 

Pandangan klasik tentang pendidikan pada umumnya dikatakan 

sebagai pranata yang dapat dijalankan pada tiga fungsi sekaligus; Pertama, 

menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu 

dalam masyarakat dimasa depan. Kedua, mentransfer atau memindahkan 

pengetahuan sesuai dengan peranan yang diharapkan, dan Ketiga, 

mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan 

masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup (survive) 

masyarakat dan peradaban.
1
 

Akan tetapi, belum seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati 

pendidikan, khususnya pendidikan Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan data 

yang dihimpun Litbang Kompas, Kamis (1/5), pada 2012 masih ada 5,88 

persen anak tidak atau belum sekolah. Selain itu, masih ada 6,75 persen 

                                                             
1  Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam (Bandung: al-

Ma’arif, 1980), hal. 92. 
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penduduk usia 15 tahun buta huruf. Berdasarkan data Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, hingga 2013, pada jenjang SD, dari 

kelompok ekonomi paling rendah masih ada sekitar 13 persen secara 

nasional yang tidak tamat SD. Dari mereka yang lulus SD sebesar 87,0 

persen, hanya 56,7 persen yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah 

SMA/SMK.
2
 

Adanya wacana pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun 

seharusnya menjadi jaminan seluruh anak-anak Indonesia untuk dapat 

menyelesaikan pendidikan hingga ke sekolah menengah. Pendidikan 

formal harusnya tidak hanya milik kaum pemodal yang tidak memihak 

pada masyarakat golongan ekonomi lemah, akan tetapi harus ada 

kesetaraan hak masyarakat untuk bisa memasuki pendidikan sesuai dengan 

yang diinginkan sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati 

pendidikan tanpa harus putus di tengah jalan.  

Institusi pendidikan juga tidak luput dari permasalahan, 

diantaranya adalah kondisi guru yang belum memadai. Seorang guru yang 

seharusnya menyiapkan anak-anak bangsa sesuai visi dan misi bangsa 

justru tidak jelas. Guru-guru bangsa dibelit beragam persoalan akibat 

kentalnya politisasi pendidikan, mulai di tingkat pusat hingga daerah. 

Guru terpasung dalam keharusan mengikuti kehendak penguasa. 

Kemerdekaan guru di dalam ruang kelas pun dirampas dengan muatan 

pendidikan yang memisahkan siswa dari pengenalan akan potensi dirinya, 

                                                             
2   “Pendidikan Dasar Belum Semua Warga Menikmati” dalam Kompas, Jum’at 02 Mei 

2014, hal. 1. 
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wilayahnya, dan bangsanya. Tidak terlihat ruang yang dibangun untuk 

pribadi guru yang merdeka, mampu mengembangkan pembelajaran, dan 

membekali siswa untuk menjadi pembaru sosial. Wawasan kebudayaan, 

kebangsaan, dan kemanusiaan luput dari pembelajaran guru di dalam 

ruang kelas.  

Kurikulum baru yang digembar-gemborkan akan membawa 

generasi saat ini menjadi generasi emas saat 100 tahun Indonesia merdeka 

justru menjadikan guru semakin terikat dengan buku teks yang disediakan. 

Guru tetap ditargetkan untuk menyiapkan siswa lulus Ujian Nasional 

(UN). Segala daya upaya guru di ruang kelas pun jadi tereduksi untuk 

menyiapkan siswa yang kuat dalam menghafal, tanpa mengerti cara 

memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan beragam masalah 

kehidupan pribadi, apalagi persoalan bangsa yang dibelit kekerasan, 

korupsi dan ketidakpedulian. 

Kondisi guru yang masih belum merdeka dapat berdampak pada 

kekerasan terhadap siswa. Pendidikan tanpa kemerdekaan itu menjadi 

semacam indoktrinasi atau pemaksaan. Inilah sesat pikir dalam pendidikan 

yang akan berdampak pada kekerasan. Bangsa ini butuh guru yang 

berpikiran merdeka dan kritis, tidak membeo ketika ada yang salah. Sebab, 

guru yang punya cita-cita besar pada bangsa juga punya semangat dalam 

pembelajaran untuk menyiapkan generasi yang luar biasa.
3
  

                                                             
3  Ester Lince Napitupulu, “ Guru Belum Merdeka,” Diskusi PGRI- Kompas, Jum’at 02 

Mei 2014, hal. 12. 
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Maraknya kekerasan di lembaga pendidikan saat ini telah menjadi 

sorotan masyarakat Indonesia. Institusi pendidikan yang semestinya 

menjadi wadah interaksi ilmu pengetahuan, justru menjadi tempat 

melanggengkan kekuasaan para pendidik sehingga dianggap bisa 

melakukan apa saja terhadap peserta didiknya. Kebanyakan kekerasan 

justru terjadi di dalam lingkungan institusi pendidikan karena pendidik 

memegang kendali atas kepunyaan ilmu pengetahuan sehingga turut 

memudahkan seorang guru melakukan kekerasan dan menambah catatan 

hitam dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai macam kasus kekerasan 

yang merebak dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengindikasikan 

bahwa pendidikan belum mempunyai peran signifikan dalam proses 

membangun kepribadian bangsa Indonesia dengan jiwa sosial dan 

kemanusiaan. 

Akhir  tahun 2013 hingga tahun 2014 ini setidaknya ada 25 kasus 

kekerasan dalam dunia pendidikan baik itu dari media elektronik, cetak 

maupun online. Tentu saja angka kekerasan itu bisa lebih banyak dari yang 

sengaja disembunyikan dari media.
4
 Menurut Komnas PA, pada semester 

pertama 2013, terdapat 294 kasus (28 persen) kekerasan fisik, 203 kasus 

(20 persen) kekerasan psikis, dan 535 kasus (52 persen) adalah kekerasan 

seksual terbesar. 

                                                             
4 Qory Dellasera, Akar Kekerasan dalam Pendidikan di Indonesia. diakses pada tanggal 

09 Mei 2014 dari http://edukasi.kompasiana.com/ 2014/05/02/akar-kekerasan-dalam -pendidikan-

di-indonesia-653194.html. 

http://edukasi.kompasiana.com/%202014/05/02/akar-kekerasan-dalam%20-pendidikan-di-indonesia-653194.html
http://edukasi.kompasiana.com/%202014/05/02/akar-kekerasan-dalam%20-pendidikan-di-indonesia-653194.html
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Itu berarti setiap bulan terdapat 90-100 anak mengalami kekerasan 

seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sosial tercatat 385 

kasus (54 persen), lingkungan keluarga 193 kasus (27 persen), dan 

lingkungan sekolah 121 kasus (17 persen). Bentuk kekerasan seksual 

berupa sodomi (52 kasus), pemerkosaan (280 kasus), pencabulan (182 

kasus), dan inses (21 kasus).
5
 

Kondisi tersebut disebabkan karena pendidikan lebih dibebankan 

pada peserta didik sehingga terjadi superioritas pendidik terhadap peserta 

didik. Pendidik merasa mempunyai kewenangan penuh dalam mendidik 

maupun memberi hukuman sehingga peserta didik cenderung merasa 

terpaksa dalam menerima ilmu pengetahuan, bukan atas kesadaran bahwa 

pendidikan itu juga adalah kebutuhan bagi mereka. 

Selain itu, konsep dan arah sistem pendidikan di Indonesia yang 

lebih menonjolkan pendidikan kognitif dari pada pendidikan karakter. 

Padahal, keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk mencetak 

generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan tetapi 

juga dalam hal sikap dan perilaku yang humanis. Anak-anak diajarkan 

untuk berkasih sayang, bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap diri 

mereka, manusia, dan lingkungan sekitar mereka. 

Mindset sistem pendidikan di Indonesia juga diarahkan pada 

kepentingan pasar, lapangan pekerjaan dan persaingan yang akan semakin 

ketat setelah lulus nanti. Pendidikan tidak diarahkan pada pengembangan 

                                                             
5 Sumiati Anastasia, “Sodom Gomora Kejahatan Seks Pada Anak,” Jawa Pos, Rabu 07 

Mei 2014, Hal. 4. 
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potensi anak yang masing-masing memiliki potensi yang berbeda. Hal ini 

merupakan bentuk kekerasan karena dengan potensi yang dimiliki tersebut 

peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk penghidupan yang 

lebih baik dengan kehendak mereka sendiri tanpa disetir oleh pendidik.
6
 

Sementara itu, Pendidikan Islam menurut Ahmad Marimba adalah 

“bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran-ukuran Islam”. Jadi, pendidikan Islam tidak sekedar 

mengajarkan, tetapi lebih dari itu “membimbing” kearah kepribadian 

muslim yang utama, termasuk ajaran universal untuk membebaskan 

manusia dari struktur yang tiran.  

Pendidikan Islam menekankan pentingnya bimbingan, bukan 

pengajaran. Dengan bimbingan memberi peluang kepada anak didik untuk 

lebih bebas menuangkan segala potensi yang dimilikinya. Guru lebih 

berperan sebagai fasilitator, pendamping dan penunjuk jalan ke arah 

penggalian potensi anak didik. Dengan kerangka dasar tersebut guru 

bukanlah segala-galanya sehingga cenderung menganggap anak didik 

bukan apa-apa, selain manusia kosong yang perlu diisi. Guru diharapkan 

menghormati anak didik sebagai individu yang memiliki berbagai potensi. 

Murid tidak dianggap seperti botol kosong, yang dapat diarahkan 

semaunya, akan tetapi murid telah mempunyai potensi yang perlu 

dikembangkan ke arah yang mendewasakan, sehingga dapat memikul 

tugas-tugas perubahan, apalagi menghadapi masyarakat yang lemah dan 

                                                             
6  Qory Dellasera, Loc.Cit. 



7 
 

marginal baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya seperti di 

Indonesia.
7
 

Kritik yang selalu muncul dalam pendidikan Islam adalah model 

pembelajaranya yang doktrinal, dogmatis, dan kurang memberikan ruang 

gerak bagi peserta didik. Metode yang digunakan yaitu dimana guru 

berperan seolah-olah yang paling mengetahui dan merupakan sumber 

segala kebenaran sehingga berakibat pada; pertama, pengajaran 

dipersekolahan tidak dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran 

(Teaching Learning), tetapi lebih banyak dilakukan dengan cara penjejalan 

secara paksa, tanpa mempertimbangkan secara seksama soal bakat, talenta, 

dan potensi. Penimbunan informasi tidak mempertimbangkan relevansi 

materi dan lebih banyak ditekankan pada proses penghafalan, kedua, 

konsekuensi dari pendekatan yang demikian adalah penindasan dan 

pembiusan kesadaran kaum muda sehingga tidak mampu tumbuh dan 

berkembang menjadi pembelajar yang mandiri dan kreatif-produktif, 

ketiga, ketidaksadaran kaum muda secara sistematis selama beberapa 

dekade terakhir ini telah melahirkan masyarakat yang statis dan tidak 

kritis.
8
 

Pendidikan Islam seharusnya menjadi motor penggerak praktek 

pembebasan dalam pendidikan karena konsep Islam tentang pembebasan 

                                                             
7
 MK2MI, Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam (Kajian atas Wacana Epistemologi 

Pendidikan Islam Kontemporer), diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari mk2mi-

indramayu.blogspot.com/2012/10/pembaharuan-pendidikan-islam.html. 

8  Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas (Jakarta: LP3ES, 2000), hal. 51. et seq. 
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sesuai dengan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran 

“tauhid” sebagai salah satu kunci pokok ke-Islaman, bahwa tidak ada 

penghambaan kecuali kepada Allah SWT. Dengan kata lain, seseorang 

yang telah mengikrarkan diri dengan “dua kalimah syahadah” berarti 

melepaskan dirinya dari belenggu dan subordinasi apapun. Islam 

mengakui persamaan manusia dan tidak mengenal diskriminasi dalam 

bentuk apapun.
9
  

Maka dari itu, Pendidikan Islam yang sesuai dengan misi Islam 

bersifat emansipatoris yaitu berusaha melepaskan manusia dari bentuk 

kungkungan dalam bentuk apapun, dengan harapan akan menumbuhkan 

keberanian untuk tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan. Agama Islam 

berusaha memberikan penghargaan terhadap manusia secara sejajar, 

mengutamakan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan 

keadilan, mengajarkan berkata yang hak dan benar, dan mengasihi yang 

lemah dan tertindas. Pada posisi inilah, kebebasan seiring dengan konteks 

nilai-nilai tersebut. Kebebasan dalam Islam diukur menurut kriteria agama, 

akhlak, tanggung jawab, dan kebenaran. Keempat kriteria inilah yang 

menjadi pembatas agar kebebasan tidak mengarah kepada anarkhi.
10

 

Materi pelajaran seharusnya dibuat dan disusun berdasarkan 

pembacaan terhadap realita. Artinya bahwa materi disusun dan 

                                                             
9
 Rusli Karim, “Pendidikan Islam sebagai Upaya Pembebasan Manusia,” Pendidikan 

Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta, ed. Muslih Usa (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), 

hal. 31. 

10
  Ibid., hal. 39. 
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disesuaikan dengan kebutuhan bersama antara pendidik, peserta didik dan 

masyarakat. Materi-materi ini kemudian dibahas dalam pembelajaran 

bersama yang bersifat dialogis dan terbuka, dimana setiap orang bebas 

untuk berpendapat dan dihargai pendapatnya, setiap orang saling mendidik 

satu sama lain dan semuanya berperan sebagai subjek yang bersama 

dengan dunia.
11

  

Diantara pemikir tentang pendidikan pembebasan adalah Paulo 

Freire. Menurutnya, pendidikan yang dibutuhkan sekarang adalah  

pendidikan  yang mampu menempatkan manusia  pada posisi  sentral 

dalam setiap perubahan yang terjadi dan mampu pula mengarahkan serta 

mengendalikan perubahan itu. Dia mencela pendidikan yang memaksa 

manusia untuk menyerah kepada keputusan–keputusan orang lain. 

Pendidikan yang diusulkan adalah  pendidikan  yang dapat menolong 

manusia untuk meningkatkan sikap kritis terhadap dunia dan demikian 

pula mengubahnya.
12

 

Dalam kaitanya dengan potensi manusia, Muhammad Iqbal 

menjelaskan beberapa pemikiranya tentang kehendak kreatif. Hidup 

adalah kehendak kreatif yang oleh Muhammad Iqbal disebut dengan Soz . 

Yaitu diri yang selalu bergerak kesatu arah. Aktivitas kreatif, perjuangan 

tanpa henti dan partisipasi aktif dalam permasalahan dunia harus menjadi 

                                                             
11

  Paulo Freire, Pedagogy Hati (Yogyakarta : Kansius, 2001), hal. 38. 

12
  A. Syafi’I Ma’arif, “Pendidikan Islam sebagai Paradigma Pembebasan,” Pendidikan 

Islam di Indonesia; antara Cita dan Fakta, ed. Muslih Usa (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 

1991), hal. 22. 
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tujuan hidup. Berkat kreativitas itulah manusia telah berhasil mengubah 

dan menggubah yang belum tergarap dan belum terselesaikan dan 

mengisinya dengan aturan dan keindahan.
13

 

Dengan demikian jelaslah bahwa antara teori potensi manusia 

dalam Islam dan kehendak kreatif yang dikembangkan oleh Muhammad 

Iqbal memiliki koherensi dan sinergitas, dimana keduanya memandang 

manusia sebagai subjek dalam pendidikan dan bahwa humanisasi adalah 

merupakan proses inti dalam pendidikan. 

Dari sinilah pentingnya pendidikan Islam tampil sebagai praktek 

pembebasan. Oleh karena itu wacana pengembangan sistem pendidikan 

Islam yang diperlukan saat ini adalah rekonstruksi pendidikan Islam 

sebagai praktek pembebasan, yaitu pendidikan yang mampu menempatkan 

peserta didik pada posisi sentral (individu yang akan berkembang) dalam 

setiap perubahan yang terjadi, serta mampu pula mengarahkan seluruh 

potensi-fitrah tersebut secara utuh dan maksimal tanpa meninggalkan sisi 

humanistik makna pendidikan, serta juga mampu mengendalikan setiap 

perubahan tersebut.  

Teori pendidikan Freire nampaknya masih terlalu terikat dengan 

kepentingan di muka bumi, suatu kepentingan yang belum mempunyai 

kaitan organik dengan dimensi spiritual transendental, yang 

memungkinkan manusia berdialog secara intim dan intens dengan yang 

                                                             
13

  Mas Ghofur, Pemikiran Filosofis Muhammad Iqbal Tentang Pendidikan Islam, diakses 

pada tanggal 16 Mei 2014 dari ikhsan01.blogspot.com/ 2012/12/ pemikiran-filosofis-muhammad-

iqbal.html. 
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Tidak Terhingga, dengan yang Mutlak.
14

 Berbeda dengan Pendidikan 

Islam yang tidak hanya didasarkan atas hasil pemikiran manusia dalam 

menuju kemaslahatan umum. Pendidikan Islam pada akhirnya bermuara 

pada pembentukan manusia sesuai dengan kodratnya yang mencakup 

dimensi imanensi (horizontal) dan dimensi transendensi (vertikal).
15

 

Oleh karena itu, tulisan ini menuturkan tentang model pendidikan 

Islam sebagai praktek pembebasan. Dasar teoritiknya, berangkat dari 

pemikiran filosofis Muhammad Iqbal tentang kemerdekaan ego manusia 

(khudi). Menurutnya, manusia bebas dalam merefleksikan potensi dan 

kreatifitas dirinya. 

Pendidikan Islam sebenarnya bersifat emansipatoris, yaitu 

berusaha melepaskan manusia dari kungkungan dalam bentuk apapun, 

dengan harapan akan menumbuhkan keberanian untuk tunduk dan patuh 

hanya kepada Tuhan. Dan dalam agama Islam sendiri berusaha 

memberikan penghargaan terhadap manusia secara sejajar, mengutamakan 

kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, 

mengajarkan berkata yang hak dan benar, dan mengasihi yang lemah dan 

tertindas. Pada posisi inilah, kebebasan seiring dengan konteks nilai-nilai 

tersebut.
16

 

                                                             
14  A. Syafi’I Ma’arif, Op.Cit, hal. 24. 

15  Rusli Karim, Op.Cit., hal. 30. et seq.  

16
 Hanafie, Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan; Sebuah Telaah Atas 

Pemikiran Paulo Freire, diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari hanafie.page.tl/Pendidikan-Islam-

sebagai-Paradigma-Pembebasan-%3B—Sebuah-Telaah-aras-Pemikiran-Paulo-Freire--.htm. 



12 
 

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana Pendidikan 

Islam itu berperan sebagai basis gerakan pembebasan karena pesan 

substansial dalam Islam adalah pesan pembebasan dengan berlandaskan 

pemikiran filosofis Muhammad Iqbal. Pemilihan tokoh tersebut karena 

Muhammad Iqbal merupakan salah satu pemikir muslim yang 

menganggap posisi sentral manusia dalam kehidupan dan pendidikan. 

Pendidikan Islam diharapkan lebih bercorak pembebasan dari pada 

penindasan. Agar pendidikan yang transformatif dan membebaskan dapat 

terwujud, maka unsur humanisme, demokratis dan egaliter menjadi 

penyangga utama bagi berlangsungnya praktek pendidikan yang 

membebaskan. Maka dari itu, penting kiranya bagi penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KONSEP EGO DALAM 

PERSPEKTIF PENDIDIKAN PEMBEBASAN” (Studi Pemikiran 

Muhammad Iqbal). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yaitu:  

1. Bagaimana konsep pendidikan menurut Muhammad Iqbal? 

2. Bagaimana analisis konsep ego Muhammad Iqbal dalam perspektif 

pendidikan pembebasan? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Mengacu pada rumusan masalah yang telah tersebut diatas, maka tujuan 

penelitian dan pembahasan adalah :  

1. Untuk memahami konsepsi pendidikan menurut Muhammad Iqbal.  

2. Untuk memahami analisis konsep ego Muhammad Iqbal dalam 

perspektif pendidikan pembebasan  

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat, baik itu bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Secara teoritis, penelitian ini digunakan sebagai salah satu panduan 

dalam pengembangan pendidikan secara umum dan pendidikan Islam 

secara khusus ke arah yang lebih maju berdasarkan paradigma 

pendidikan pembebasan ini. Di samping itu diharapkan mampu 

memberikan jawaban atas problematika pendidikan saat ini, sehingga 

dengan penelitian ini hasilnya bisa dirasakan secara luas oleh 

masyarakat. 

2. Secara praktis, penelitian ini memberi manfaat bagi para praktisi 

pendidikan dan bisa dijadikan bahan referensi tambahan baik di 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang secara umum 

maupun di perpustakaan Fakultas Agama Islam secara khusus. 

Penelitian ini juga memberikan kontribusi tentang konsep pembebasan 

pendidikan Islam dan pengembangan pendidikan secara umum. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan pemahaman beberapa istilah yang 

digunakan dalam judul dan pertanyaan penelitian, perlu diberi penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Ego, secara harfiah berarti “diri” (self). Kata lain yang seperti dengan 

ego adalah “khudi”, yang dalam literatur Persia dan Urdu mengandung 

arti keangkuhan (vanity) dan kemegahan (pemp).
17

 Tetapi, Iqbal 

menggunakan istilah itu untuk menunjukkan suatu kemandirian, 

personalitas, dan individualitas. Dengan konsep khudi atau egonya, 

Iqbal hendak menunjukkan bahwa diri atau individualitas adalah suatu 

entitas real dan sangat fundamental yang merupakan sentral dan dasar 

dari seluruh organisasi kehidupan manusia. Bahkan ego, oleh Iqbal 

tidak hanya dimaksudkan untuk menunjukkan individualitas manusia 

saja, melainkan kehidupan itu sendiri adalah real dan berada dalam 

bentuk individu. 

Khudi dalam pengertian harfiah ialah selfhood yakni kedirian, 

kepribadian, ego atau individu. Ia merupakan satu kebulatan yang jelas 

dan mempunyai arti, yang menjadi sentral dari segala struktur 

kehidupan manusia. Hidup manusia ditentukan oleh aktivitas khudinya. 

Aktivitas khudi yang selalu mengarah kepada kesempurnaan suatu 

waktu akan mencapai perkembangannya yang tertinggi, yakni 

                                                             
17

  Alim Roswantoro, “Eksistensialisme Teistik Muhammad Iqbal” (Makalah Fakultas 

Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hal. 17. 
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kesempurnaan dimana pada waktu itu dia akan merangkum samudera 

ketuhanan (khuda).
18

 

2. Pendidikan menurut Muhammad Iqbal adalah tidak adanya 

penyimpangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh 

sistem pendidikan yang disebabkan oleh kerusakan budi dan pikiran 

yang melanda peradaban manusia sehingga Muhammad Iqbal 

memandang perlu dilakukan rekonstruksi pendidikan,
19

yakni 

pendidikan Islam yang senantiasa berusaha meningkatkan dinamika dan 

kreativitas manusia. 

3. Pembebasan berasal dari kata bebas yang artinya lepas atau merdeka. 

Kebebasan artinya kemerdekaan, tidak terikat, tidak terganggu dan 

tidak diwajibkan. Pembebasan adalah hal, cara atau hasil pekerjaan 

membebaskan.
20

 Pendidikan pembebasan yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu pendidikan yang membebaskan siswa dari 

pengekangan dan menggantinya dengan pendidikan kritis. Oleh karena 

itu, perlu dikaji lebih dalam lagi tentang konsep ego dalam perspektif 

pendidikan pembebasan berdasarkan pemikiran filosofis Muhammad 

Iqbal.  

 

 

                                                             
18

 Yunasril Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi Dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

1991), hal. 122. 

19
  Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hal. 292. 

20
  Badudu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1994), hal. 140. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.
21

 

Data-data yang telah ditemukan kemudian dikumpulkan untuk 

menemukan prinsip-prinsip atau penjelasan yang mengarah pada 

kesimpulan. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian 

menitikberatkan pada bagian konseptual yang berupa butir-butir 

pemikiran dan bagaimana pemikiran itu mensosialisasikan.
22

 Oleh 

karena itu, data yang akan dihimpun merupakan data-data 

kepustakaan yang representatif dan relevan dengan obyek kajian. 

Sebagai suatu kajian yang bersifat literer, maka jenis penelitian 

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bersifat kepustakaan 

murni (library research),
23

 yaitu pengumpulan serta pengelolaan suatu 

dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan 

penelitian ini. Penelusuran data-data tersebut berkaitan dengan fokus 

                                                             
21  Soleh Subagja, “Menggagas Liberalisasi Pendidikan Islam (Studi Atas Pemikiran 

Pendidikan Paulo Freire dan Pemikir Pendidikan Islam di Indonesia Sejak Tahun 1990-an)” 

(Skripsi Agama Islam UMM, Malang 2007), hal. 10. 

22
 Intan Ayu Eko Putri, “Konsep Pendidikan Humanistik Ki Hajar Dewantara dalam 

Pandangan Islam” (Tesis Magister Agama Islam IAIN Walisongo, Semarang 2012), hal. 8. 

23  Aswat, “Manusia Ideal dalam Pemikiran Iqbal” (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010), hal. 15. 
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kajian serta ditelaah secara tekun.
24

 Dengan demikian, peneliti akan 

berusaha mengungkap data-data yang terdapat dalam pelbagai literatur 

untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini.  

Menurut Noeng Muhajir penelitian literatur lebih menekankan 

olahan filosofis dan teoritis dari pada uji empiris di lapangan.
25

 

Sebagai suatu penelitian literatur yang akan menganalisis secara 

komparatif, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan 

pendekatan filosofis (philosophical approach). Oleh karenanya, 

sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan 

dengan tokoh yang dimaksud (Muhammad Iqbal). Sesuai dengan jenis 

penelitiannya, metode penelitian di sini mencakup sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. Data yang telah terkumpul 

dan telah dikelompokkan serta telah tersistematiskan, dianalisis 

dengan metode kritis. Metode kritis digunakan untuk mencari ide atau 

gagasan dalam bidang pendidikan dari tokoh tersebut yang relevan 

dengan obyek penelitian yang dimaksud. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber 

primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan buku karya 

Muhammad Iqbal yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

                                                             
24

  Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 93.  

25
  Noeng Muhajir, dalam M. Hilal, “Pendidikan Islam Transformatif (Analisis Filosofis 

Pendidikan Humanistik Paulo Freire dalam Perspektif Islam)” (Skripsi Agama Islam UIN 

Walisanga, Semarang 2012), hal.15. 
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maupun dalam bahasa aslinya mengenai topik yang sedang diteliti 

serta karya-karya lain yang dihasilkan Iqbal mengenai bidang lain. 

Sumber primer yang menjadi data penulis diantaranya: 

1) Muhammad Iqbal, Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam 

Islam, penerjemah: Ali Audah, dkk, Jakarta: Tintamas, 1982. 

2) Muhammad Iqbal, Pembangunan Kembali Alam Pikiran 

Islam, penerjemah: Osman Raliby, Jakarta: Bulan Bintang, 

1983. 

3) Iqbal, Tentang Tuhan dan Keindahan, penerjemah: M.M. 

Syarif, Bandung: Mizan, 1994. 

Beberapa buku yang seharusnya menjadi sumber primer, akan 

tetapi tidak terlacak keberadaannya: 

4) Muhammad Iqbal, Metafisika Persia: Suatu Sumbangan 

Untuk Sejarah Filsafat Islam, penerjemah: Joebar Ayoeb, 

Bandung: Mizan, 1990. 

5) Muhammad Iqbal, Mysteries of Selflessness, penerjemah: 

Arthur J. Arberry, London: Murray, 1953. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah karya-karya orang lain 

mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang diteliti. 

Hal tersebut dapat dicari dalam ensiklopedi, buku-buku, koran, 

majalah atau internet mengenai pembahasan tentang pemikiran Iqbal 
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yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam berbagai 

perspektif.
26

  

Sumber-sumber data sekunder antara lain: 

1) K.G. Saiyidain, B.A, M.Ed, Percikan Filsafat Iqbal 

Mengenai Pendidikan, penerjemah: M.I. Soelaeman, 

Bandung: CV. Diponegoro, 1981. 

2) Miss Luce-Claude Maitre, Pengantar ke Pemikiran Iqbal, 

penerjemah: Djohan Efendi, Bandung: Mizan, 1992. 

3) Robert D. Lee, Mencari Islam Autentik; Dari Nalar Puitis 

Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun, Bandung: Mizan, 2000. 

Beberapa buku yang seharusnya menjadi sumber sekunder, akan 

tetapi tidak terlacak keberadaannya: 

4) Abdul Wahab Azzam, Filsafat dan Puisi Iqbal, penerjemah: 

Abdul Rofi Usman, Bandung: Pustaka, 1985. 

5) Muhammad Daud Rahbar, “Selintas tentang Manusia Iqbal”, 

dalam Sisi Manusia Iqbal, Bandung: Mizan, 1992. 

6) M. Dawam Rahardjo, “Pandangan Iqbal tentang Manusia”, 

dalam Insan Kamil; Konsepsi Manusia Menurut Islam, 

Jakarta: Grafiti Pers, 1985. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk library research 

dimana peneliti melakukan tahap pengumpulan data melalui proses 

                                                             
26  Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2011), hal. 48. et seq. 
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seleksi data. Sebelum proses pengumpulan data, terlebih dahulu 

penulis menyusun perencanaan yang meliputi perumusan dan 

pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan sehingga proses 

pencarian data semakin fokus pada obyek penelitian. Untuk proses 

pencarian data, peneliti menggunakan dokumenter berupa buku, 

artikel, majalah, koran atau internet. Penjelajahan data kepustakaan 

hendaknya dilakukan seluas mungkin hingga dapat dipastikan bahwa 

penelitian tersebut memang relevan dan penting karena belum ada 

yang melakukannya.
27

 

Sebagaimana penelitian literatur, sumber-sumber data yang telah 

terkumpul seperti telah disebutkan di atas, kemudian dijadikan 

dokumen. Dokumen-dokumen itu kemudian dibaca dan dipahami 

untuk menemukan data-data yang diperlukan sesuai dengan rumusan 

masalah. Dalam proses itu, data-data yang telah ditemukan sekaligus 

diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Setelah data yang 

diperlukan dianggap cukup, kemudian dilakukan sistematisasi dari 

masing-masing data tersebut untuk selanjutnya dilakukan analisis 

komparatif.
28

 

Setelah data yang terkumpul melalui proses seleksi data, topik-

topik pokok yang disoal dideskripsikan sehingga tergambar konsep-

                                                             
27

  Ibid., hal. 47.  

28
  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, dalam M. Hilal, “Pendidikan Islam 

Transformatif (Analisis Filosofis Pendidikan Humanistik Paulo Freire dalam Perspektif Islam)”, 

Loc.Cit., hal.15. 
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konsep dasar pemikiran tokoh yang diteliti. Setelah diketahui konsep-

konsep dasar tokoh yang diteliti tersebut, langkah selanjutnya adalah 

mengurai secara kritis konsep-konsep tersebut. Dalam analisis 

pembahas memberikan interpretasi dan pembahasan kritis untuk 

membangun pemaknaan dalam perspektif penulis. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya (data 

yang telah terkumpul) untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan 

bagi orang lain.
29

  

 

Analisa data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan. 

Sebab, pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar 

dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah 

dirumuskan. Secara definitif, analisa data merupakan proses 

pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola kategori dan 

suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.
30

  

Analisis data adalah proses yang dilakukan dengan 

menggunakan data, mengorganisasikan serta memilih dan memilah 

menjadi satuan yang dapat dikelola serta mencari dan menemukan apa 

                                                             
29

  Noeng Muhadjir, dalam Intan Ayu Eko Putri, “Konsep Pendidikan Humanistik Ki 

Hajar Dewantara dalam Pandangan Islam”, Loc.Cit., hal. 10. 

30
  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001), 

hal. 103.  
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yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
31

 Proses mencari dan mengatur secara sistematik, data-data 

atau bahan-bahan penelitian yang ditemukan di lapangan, dan tujuan 

dari analisis data adalah membantu meningkatkan pemahaman peneliti 

terhadap apa yang diteliti olehnya.
32

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis wacana, yaitu salah satu contoh penerapan dari metode yang 

dilakukan secara eksplanatif. Dengan menggunakan metode analisis 

wacana ini, analisis akan difokuskan pada aspek kebahasaan dan 

konteks-konteks yang terkait dengan aspek tersebut.
33

 

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti akan 

menggunakan content analysis (analisis kandungan pemikiran). 

Analisis ini dilakukan unuk mengungkapkan isi sebuah buku yang 

menggambarkan pemikiran tokoh tersebut, yaitu analisis ilmiyah 

tentang isi pesan terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran 

Muhammad Iqbal.
34

 Dari sini kemudian dikembangkan analisis lebih 

lanjut tentang analisis konsep ego Muhammad Iqbal dalam perspektif 

pendidikan pembebasan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti 

                                                             
31

  Lexi J Moleong, Op.Cit., hal. 346. 

32
  Amir Rifa’i, “Konsep Pendidikan Pembebasan Mansour Fakih” (Skripsi Pendidikan 

Agama Islam UMM, Malang 2013), hal. 15. 

33 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotika dan Analisis Framing (Bandung: Remadja Karya, 2001), hal. 172. 

34
  Noeng Muhadjir dalam Intan Ayu Eko Putri, “Konsep Pendidikan Humanistik Ki 

Hajar Dewantara dalam Pandangan Islam”, Loc.Cit. 
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berusaha mendeskripsikan gagasan Muhammad Iqbal tentang ego 

dengan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh suatu 

gambaran pemikiran Muhammad Iqbal yang komprehensif dan jelas 

yang kemudian ditinjau dari perspektif pendidikan pembebasan. 

Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh dalam 

menganalisis data adalah sebagai berikut: 

1. Menyeleksi teks (buku, majalah, dokumen) yang akan diselidiki 

yaitu dengan mengadakan observasi untuk mengetahui keluasan 

pemakaian buku tersebut, menetapkan standar isi buku di dalam 

bidang tersebut dari segi teoritis dan praktisnya. 

2. Menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang 

akan diteliti sebagai alat pengumpul data. 

3. Menetapkan cara yang ditempuh, yaitu dengan meneliti 

keseluruhan isi buku dan bab per bab. 

4. Melakukan pengukuran terhadap teks secara kualitatif dan 

kuantitatif, misalnya tentang tema dalam paragraph pesan yang 

akan disampaikan. 

5. Membandingkan hasil berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 

6. Mengetengahkan kesimpulan sebagai hasil analisis.
35

 

Dengan panduan prosedur tersebut, hemat penulis akan lebih 

mudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini. 

                                                             
35

  Soejono, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, dalam Intan Ayu Eko 

Putri, “Konsep Pendidikan Humanistik Ki Hajar Dewantara dalam Pandangan Islam”, Loc.Cit., 

hal. 11. 
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G. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka yang akan membahas tentang Konsep 

Pendidikan Pembebasan, Modernisasi dan Pendidikan Islam yang 

Membebaskan. 

Bab III berisi tentang biografi Muhammad Iqbal yang terdiri dari 

dinamika intelektual dan karir, corak pemikiran dan karya, dan pemikiran 

filsafatnya secara umum. 

Bab IV Hasil Penelitian yang berisi tentang konsep pemikiran 

Muhammad Iqbal tentang ego, konsep pendidikan Muhammad Iqbal dan 

analisis konsep ego Muhammad Iqbal dalam perspektif pendidikan 

pembebasan.  

Bab V Penutup yang akan menguraikan kesimpulan mengenai 

pembahasan terkait analisis yang dilakukan serta saran yang memuat 

rekomendasi pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.  


