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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan dalam aktivitas perbincangkan seakan tidak  

pernah usang dimakan masa atau lapuk diterpa waktu. Aktivitas 

pendidikan yang selalu bergumul dengan cakrawala intelektual dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut selalu dinamis 

dan progresif terhadap berbagai kemajuan dan pengetahuan yang 

berkembang di masyarakat.
1
 Hal ini tidak terlepas dari peran pendidikan 

sendiri sebagai pengampu sumber daya umat manusia untuk mampu 

mempertahankan hidupnya. Dengan demikian, perubahan-perubahan pola 

pikir, kebutuhan dan tuntutan hidup umat manusia secara otomatis 

menuntut pula perubahan dan perkembangan sistem dan aktivitas 

pendidikan. 

Pernyataan di atas, sejalan dengan pendapat Ahmad Tafsir yang 

menyatakan bahwa perbincangan mengenai pendidikan merupakan 

permasalahan yang tidak pernah mencapai titik final (unfinished agenda)
2
, 

membincangkan kembali obyek kajian pendidikan laksana menatap 

samudra yang sulit dicari tepinya. Hal ini, seperti permasalahan yang 

terjadi dalam realitas pendidikan di Indonesia, bahwa keberhasilan 

                                                             
1
 Soleh Subagja, Gagasan Liberalisasi Pendidikan Islam; Konsepsi Pembebasan dalam 

Pembelajaran Pendidikan Islam (Malang: Madani, 2010), hal. 5. 
2
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pendidikan di Indonesia belum menemukan titik kulminasi dan bahkan 

tidak sesuai dalam penerapannya. Sebagaimana kurikulum dalam 

pengertian “intrinsic” kependidikan adalah sebagai jantung pendidikan.
3
 

Artinya, semua gerak kehidupan kependidikan yang dilakukan di sekolah, 

didasarkan pada apa yang direncanakan, kurikulum pun mengalami suatu 

gejolak dan penuh dengan kontroversi dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa 

dilihat dengan meninjau kembali sepanjang sejarah perjalanan kurikulum 

pendidikan di Indonesia. Kurikulum pendidikannya selalu berubah-ubah 

dan berganti-ganti dari kurikulum pendidikan satu ke kurikulum 

pendidikan yang lain. Dengan adanya fenomena ini, seolah-olah 

pemerintah tidak konsisten terhadap tanggung jawab dan kebijakan dalam 

mengatur kurikulum pendidikan yang telah diputuskannya. 

Krisis pergulatan dalam aktivitas pendidikan di atas, dengan 

meminjam istilah Azumardy Azra, terjadi semacam situasi anomaly atau 

bahkan krisis identitas ideologis.
4
 Artinya bahwa, sistem pendidikan di 

Indonesia meskipun sudah memiliki ideologi pendidikan sendiri yaitu 

pancasila, namun implementasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, 

walaupun sudah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, masih 

belum jelas arahnya. Terbukti masih banyak mengadopsi strategi dari 

ideologi pendidikan lain, tanpa mempertimbangkan apakah kurikulum 

                                                             
3
 Abd. Azis, Filsafat Pendidikan Islam; Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 159. 
4
 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 33. 
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pendidikan tersebut sesuai atau tidaknya dengan karakter pendidikan di 

Indonesia itu sendiri.  

Salah satu penyebab dari perubahan kurikulum itu sendiri karena 

keadaan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang, sehingga 

banyak bermunculan masalah kehidupan baru yang diperlukan. Selain itu, 

muncul pula berbagai macam perbedaan dan perubahan minat, kebutuhan, 

dan masalah yang dihadapi anak-anak atau remaja (peserta didik), serta 

berbagai perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik 

juga ikut pula mempengaruhi penentuan relevansinya kurikulum. 

Oleh karena itu, bagi para pemikir dan pemerhati pendidikan tidak 

bisa menutup mata dengan begitu saja ketika mendengar banyak keluhan 

terhadap dunia pendidikan dari berbagai kalangan, baik itu tingkat elitis, 

menengah, hingga rakyat miskin sekalipun. Kendatipun terdapat banyak 

keluhan namun, jenis, macam dan tingkatannya sangat variatif, sehingga 

ketika terketuk karenanya akan menemukan berbagai dilema dalam 

pengambilan keputusan untuk merehabilitasi dan merenovasi, yang dalam 

hal ini sering kali terjebak dalam ruang dan waktu yang memiliki kode etik 

yang berbeda dan terus mendinamika di tengah kehidupan. 

Pendidikan sebagai salah satu sub sistem kehidupan dunia, 

diharapkan dapat menjadi gerbong utama untuk menciptakan tatanan 

kehidupan yang serba ideal dan kondusif  bagi seluruh unsur kehidupan. 

Tatanan kehidupan yang ideal disini adalah termasuk kematangan dan 
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integritas atau kesempurnaan pribadi baik integritas jasmaniah, intelektual, 

emosional dan etis dari individu ke dalam diri manusia paripurna.
5
 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab X pasal 36, 

disebutkan bahwa : 

“Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada 

standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional,” ayat (2) berbunyi, “kurikulum pada semua jenjang dan 

jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai 

dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik,” ayat 

(3) berbunyi, “kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan 

dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan 

memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak 

mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, 

keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan 

daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan 

global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai keagamaan”.
6
  

Mencermati beberapa point yang disampaikan dalam UU Sisdiknas 

di atas, maka cukup menarik untuk kemudian diwujudkan bagaimana 

sesungguhnya kurikulum yang tepat bagi keberbedaan dan perbedaan yang 

dimiliki bangsa Indonesia dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan 

nasional, yaitu bahwa proses pendidikan yang dijalankan dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan sumber daya manusia yang 

(minimal) sanggup menyelesaikan persoalan lokal yang melingkupinya. 

Dalam artian, setiap proses seharusnya mengandung berbagai bentuk 

                                                             
5
 Djurmansyah, Filsafat Pendidikan (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 114. 
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Nasional (Sisdiknas) Bab X pasal 36  



 

5 

 

pelajaran dengan muatan lokal yang signifikan dengan kebutuhan 

masyarakat. Sehingga output pendidikan adalah manusia yang sanggup 

memetakan sekaligus memecahkan masalah yang sedang dihadapi 

masyarakat. Selain itu, kurikulum yang dikembangkan juga harus mampu 

memberikan inspirasi tumbuh kembang kepada anak didik, memberikan 

ruang diskusi yang dialektik sehingga mampu menajamkan nalar pikir 

anak didik. Dengan  kurikulum yang seperti itu, anak didik mampu 

merangkai mimpi untuk mendorong terjadinya perubahan, baik secara 

revolusioner maupun evolutif. 

Unsur-unsur pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimasukkan 

ke dalam content (isi) kurikulum yang didasarkan atas tabiat manusia 

sebagai makhluk berpikir, merasa, dan menghendaki (unsur kemampuan 

kognitif, afektif, dan konatif). Diwujudkan dalam bentuk-bentuk: ilmu 

pengetahuan akademis, seni budaya, dan ketrampilan bekerja. Tujuan 

pendidikan harus memasukkan sistem nilai yang harus ditanamkan dalam 

tingkah laku anak didik, maka kurikulum harus pula menggambarkan 

sistem nilai apa saja yang harus ditanamkan oleh pendidik dan diresapi 

oleh anak didik untuk diamalkan. Kurikulum yang dipandang baik untuk 

mencapai tujuan pendidikan Islam adalah bersifat integrated dan 

komprehensif, mencakup ilmu agama dan umum. Permasalahannya adalah 

bagaimana cara untuk menetapkan prioritas ilmu pengetahuan yang perlu 

dituangkan ke dalam kurikulum tersebut. Kurikulum adalah race-cource, 
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untuk jarak yang harus ditempuh dalam suatu proses. Akan tetapi, proses 

itu tidak kunjung selesai, sedang “jarak”nya tidak pernah berakhir. Hal 

tersebut karena corak kehidupan umat manusia yang terus berkembang. 

Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata-kata 

“Manhaj” yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik 

bersama peserta didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap mereka.
7
 Selain itu, kurikulum juga dipandang 

sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan 

hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam adalah berupa bahan-bahan 

atau materi, aktivitas dan pengalaman-pengalaman yang mengandung 

unsur ajaran ketauhidan untuk membentuk akhlak yang mulia sesuai 

dengan hakikat penciptaan manusia, dan juga sebagai hamba Allah serta 

khalifah-Nya di muka bumi. 

Sementara kurikulum di Indonesia yang telah beberapa kali 

mengalami perubahan menunjukkan bahwa kompetensi dan hasil belajar 

dalam upaya penguasaan atau pencapaian kompetensi peserta didik lebih 

diperhatikan daripada muatan materi pendidikan itu sendiri. Kurikulum 

yang diterapkan saat ini menekankan aspek kompetensi yang diharapkan 

akan menghasilkan lulusan yang lebih baik dan siap menghadapi 

kehidupan di masyarakat. Kurikulum ini ingin memusatkan diri pada 

                                                             
7
 Omar Mohammad al Toumy al Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, terj. Hasan 

Langgulung, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hal. 478. 
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pengembangan seluruh kompetensi peserta didik. Kurikulum yang 

diterapkan sekarang merupakan sebuah konsep kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas 

dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan 

oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi 

tertentu. Di samping itu, muatan pendidikan yang terdapat dalam 

kurikulum di Indonesia lebih banyak penekanannya pada mata pelajaran 

yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan-tujuan warga negara yang 

baik di Indonesia. 

Kurikulum pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih 

cenderung pada kompetensi atau kemampuan peserta didik. 

Kecenderungan tersebut berimplikasi pada muatan materi pelajaran yang 

akan diberikan pada peserta didik, yang dalam kurikulum ini mata 

pelajaran berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap diajarkan 

berdasarkan kapasitas kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa kurikulum yang diterapkan di Indonesia kurang 

memperhatikan terhadap muatan materi pendidikan yang harus dipelajari 

oleh peserta didik, di samping juga tidak mengenal pembagian ilmu 

pengetahuan ke dalam kategori umum sebagaimana dijelaskan oleh Al-

Attas. 

Menurut hemat penulis, problematika pendidikan Islam dapat 

dikatagorikan menjadi dua kelompok. Pertama, problem internal yang 

berkaitan dengan segi konseptual dan praktikal. Kedua, problem eksternal 
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yang terletak pada tantangan peradaban modern. Dari wacana tersebut, 

muncullah gerakan-gerakan pemikiran baru di bidang pendidikan sebagai 

alternatif serta memberikan kontribusi dalam mengatasi persoalan yang 

ada dalam pendidikan. Diantaranya banyaknya pakar pendidikan dan para 

cendikiawan muslim yang menjawab tantangan-tantangan tersebut seperti 

Ismail Raji al-Faruqi, Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany, Athiyah 

al-Abrasyi, Syed Ali Ashraf, Ahmad Tafsir, Muhammad Nasir, dan masih 

banyak para cendikiawan muslim lainnya. Salah satu cendekiawan muslim 

sekaligus pakar pendidikan dunia yang akan membahas dalam penelitian 

ini adalah Syed Muhammad Naquib Al-Attas  yang menawarkan konsep 

kurikulum pendidikan sebagaimana beliau telah mendiskripsikan dalam 

salah satu bukunya : Konsep Pendidikan Dalam Islam, Islam and 

Secularisme. Syed Muhammad Naquib Al-Attas sebagaimana yang telah 

dideskripsikan, telah menampilkan reformulasi wajah pendidikan Islam 

sebagai sesuatu sistem pendidikan yang terpadu secara untuh. Hal ini 

terlihat dari: 

Pertama, tujuan pendidikan menurut Syed Muhammad Naquib Al-

Attas adalah ingin mewujudkan individu manusia yang universal (al-Insan 

al-Kamil), di samping manusia yang seimbang yang memiliki keterpaduan 

dua dimensi kepribadian yaitu: 1) Dimensi esoterikvertikal yang intinya 

tunduk dan patuh kepada Allah SWT, dan 2) Dimensi eksoterik, 

dialektikal, horizontal, membawa misi keselamatan bagi lingkungan social 
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alamnya, juga sebagai manusia seimbang dalam kualitas pikir, dzikir, dan 

amalnya.
8
 

Kedua, usaha-usaha Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam 

mengintegrasikan ilmu dalam sistem pendidikan Islam, dalam artian 

bahwa pendidikan Islam itu harus memuat ilmu-ilmu agama, ilmu 

rasional, intelektual, dan filosofis. 

Orientasi pemikiran pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas mengarah kepada corak moral religius yang senantiasa menjaga 

prinsip-prinsip keseimbangan dan keterpaduan sistem, di mana 

penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu dilandasi dengan 

pertimbangan-pertimbangan nilai dan ajaran agama, yang dalam hal ini 

adalah Islam. Paradigma pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-

Attas lebih mengacu kepada aspek moral-transedental (afektif), dengan 

tidak mengabaikan aspek kognitif (sensual logis) dan psikomotorik 

(sensual empiris). Semua itu relevan dengan aspirasi pendidikan Islam 

yakni aspirasi yang bernafaskan moral dan agama. Dengan demikian, 

domain iman itu sangat diperlukan dalam pendidikan Islam, karena ajaran 

Islam tidak hanya menyangkut hal-hal rasional, tapi juga menyangkut hal-

hal yang irasional, di mana akal manusia tidak akan pernah mampu 

menangkapnya, kecuali bila didasari dengan keimanan yang bersumber 

dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. 
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 Ahmadi, Paradigma Ilmu dalam Pendidikan Islam, (Jakarta : Aditya Media, 1997), hal. 130 
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Kondisi objektif pendidikan Islam dewasa ini masih mengalami 

keterjajahan oleh konsepsi-konsepsi pendidikan Barat. Kendati pertanyaan 

ini masih berupa tesis, bahkan masih hipotesis yang masih sangat perlu 

dicermati secara khusus, namun paling tidak ia menjadi suatu wacana 

pemikiran yang sangat penting sebagai acuan dari refleksi untuk 

mereformulasikan wajah pendidikan Islam yang telah dicita-citakan 

selama ini.
9
 Secara makro pendidikan saat ini pada kondisi realita di 

lapangan telah terkontaminasi dan terintervensi oleh konsep pendidikan 

Barat, yang hanya mengutamakan penguasaan pengetahuan yang 

menitikberatkan pada segi teknis empiris, dan sedikit mengakui eksistensi 

jiwa.
10

 Sehingga upaya pembaharuan pendidikan Islam tersebut harus 

menyentuh aspek secara keseluruhan dari sistem pendidikan, dan bukan 

hanya ada pada mekanisasi, apalagi sebatas retorika belaka. Dengan 

demikian fungsi pendidikan Islam sebagai pencetak insan kamil dapat 

terealisasi dengan baik.  

Syed Muhammad Naquib Al-Attas
11

 lebih lanjut menyatakan, kita 

tidak harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi lebih dari 

itu, perlu mengubah perubahan-perubahan tersebut agar sesuai dengan 

konsep-konsep Islam. Untuk mencermati kesemuanya itu, maka sangat 

diperlukan intelektual muslim yang memiliki “pemikiran-pemikiran yang 

                                                             
9
 Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam (Analisis Pemikiran Prof.Dr. Syed 

Muhammad Al-Attas), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.78. 
10

 Ibid., hal. 79. 
11

Ibid., hal. 81. 
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besar dan karya yang besar pula”. Melihat masalah ini bukanlah hal yang 

sangat mudah atau ringan. Dengan demikian, yang sangat diperlukan 

dewasa ini adalah merumuskan kembali konsep pendidikan Islam dalam 

penelitian hal ini terletak pada konsep kurikulun yang benar, elaboratif, 

ilmiah dan filosofis berdasarkan visi Islam.  

Mencermati keadaan yang demikian, Syed Muhammad Naquib Al-

Attas sebagai salah satu intelektual Muslim yang terkenal, berusaha 

menawarkan pemikirannya mengenai konsep pendidikan Islam, dengan 

kemunculan pemikirannya yang membawa angin segar diharapkan akan 

membawa dampak positif dalam dunia pendidikan Islam dalam 

menghadapi segala persoalan-persoalannya baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Sebagai sarjana muslim pertama yang mengemukakan 

gagasan Islamisasi khususnya bidang ilmu, Naquib Al-Attas menganggap 

perlu ditimbulkannya kesadaran ilmu pendidikan dalam dunia Islam. Maka 

paham Islam perlu dimasukkan dan harus memberikan arah kepada 

kehidupan sehari-hari yang merangkul bidang ilmu, kebudayaan, 

pendidikan dan sains. 

Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas tersebut 

dielaborasikan secara jelas dan mendalam pada konferensi dunia tentang 

pendidikan Islam yang pertama di Mekkah pada tahun 1977. Ia 

menyampaikan makalah utama dengan judul “Preliminary Thought on The 
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Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education”
12

, dan 

menyadari bahwa pemikiran seperti itu tergolong baru dalam konteks 

pemikiran Islam modern. 

Dengan berangkat dari latar belakang di atas, untuk mengkaji 

pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas tentang konsep pendidikan 

Islam yang di dalamnya memuat tentang konsep kurikulum (tujuan dan 

ilmu), maka skripsi ini mengambil judul “KONSEP KURIKULUM 

PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SYED MUHAMMAD 

NAQUIB AL-ATTAS”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas ? 

2. Bagaimana relevansi konsep kurikulum pendidikan Islam dalam 

perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas terhadap pendidikan 

Islam di Indonesia saat ini? 

  

                                                             
12

 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta : 2011, cet-1), hal. 178. 
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C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah di atas, pada skripsi ini penulis 

merumuskan tujuan penulisan dalam hal ini antara lain: 

1. Untuk mendiskripsikan tentang konsep kurikulum pendidikan Islam 

dalam perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 

2. Untuk menganalisis relevansi konsep kurikulum pendidikan Islam 

dalam perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas terhadap 

pendidikan Islam di Indonesia saat ini. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan konsep kurikulum 

pendidikan Islam dalam perspektif  Syed Muhammad Naquib Al-

Attas. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para 

peneliti yang berminat meneliti masalah yang sama. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atau sumber 

inspirasi bagi pelaksana dan pemerhati pendidikan atau pihak yang 

berwenang dalam mengambil suatu kebijakan dalam menyelesaikan 

problem pendidikan. 
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E. Ruang Lingkup atau Batasan Penelitian 

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini 

difokuskan pada objek pembahasan kajian tentang konsep kurikulum 

pendidikan Islam  dalam perspektif  Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

yang meliputi empat aspek kurikulum pendidikan Islam yaitu: tujuan, 

content atau materi (ilmu), metode, dan evaluasi  dari kurikulum 

pendidikan Islam serta pandangan tokoh terhadap konsep kurikulum 

pendidikan Islam. Setelah konsep ditemukan, maka akan dipaparkan 

tentang konsep tersebut ditinjau dari berbagai unsur konsep pendidikan 

yang disertai dengan analisis terhadap konsep tersebut, yang untuk 

kemudian akan saling mengisi dan melengkapi (komplementer) sehingga 

ditemukan titik relevansinya dalam inovasi bagi pengembangan kurikulum 

pendidikan khususnya di Indonesia. 

 

F. Pengertian Istilah-Istilah 

1. Kurikulum Pendidikan Islam 

Kurikulum pendidikan Islam yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini berupa sebuah konsep kurikulum pendidikan Islam 

secara umum. Hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam yang berupa 

bahan-bahan atau materi, aktivitas dan pengalaman-pengalaman yang 

mengandung unsur ajaran ketauhidan untuk membentuk akhlak yang 

mulia. 
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2. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah seperti yang dijelaskan oleh Ahmad D. Marimba
13

 bahwa, 

pendidikan merupakan upaya bimbingan jasmani-ruhani berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian 

utama menurut ketentuan Islam. Kepribadian utama dimaksudkan 

sebagai kepribadian muslim yang di dalamnya terkarakter nilai-nilai 

Islam. Nilai-nilai Islam tersebut akan muncul setiap saat, sewaktu 

mereka berpikir, bersikap, dan berperilaku. 

3. Perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

Penelitian ini akan mengungkapkan dan menjelaskan pandangan 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas tentang konsep kurikulum 

pendidikan Islam. Gagasan-gagasan yang terkait dengan kurikulum 

pendidikan Islam yakni tentang pemikiran Muhammad Naquib Al-

Attas mengenai tujuan pendidikan Islam yakni pendidikan  yang 

mewujudkan individu manusia universal keselamatan bagi lingkungan 

sosial alamnya, juga sebagai manusia seimbang dalam kualitas pikir, 

dzikir, dan amalnya. Dan membahas inti (materi) dari kurikulum yang 

menjelaskan tentang pengintegrasian ilmu dalam sistem pendidikan 

Islam, dalam artian bahwa pendidikan Islam itu harus memuat ilmu-

ilmu agama, ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. 

                                                             
13

 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 

1989), hal. 23. 



 

16 

 

Pembahasan konsep kurikulum Naquib Al-Attas ini lebih 

banyak tertuang dalam bukunya “Konsep Pendidikan Dalam Islam” 

karena dalam buku tersebut Naquib Al-Attas lebih banyak membahas 

tentang tujuan, dan materi/isi (pengetahuan) yang termasuk dalam 

bagian dari empat komponen kurikulum. Sehingga dalam penelitian ini 

tidak membahas dan mengambil dari semua buku-buku (data) Naquib 

Al-Attas, hanya terbatas dengan buku yang terkait membahas konsep 

kurikulum.   

G. Sistematika Pembahasan Penelitian 

Penulis menyusun tulisan ini menjadi empat bagian (bab) yang 

secara sistematis untuk mendapatkan uraian secara jelas, maka sebagai 

berikut: 

BAB I  : Terdiri atas pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang 

masalah, rumusan  masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, pengertian 

istilah, serta sistematika pembahasan penelitian. Bab ini 

dimaksudkan untuk mengantar penelitian pada masalah yang 

menjadi kajian utama pada bab-bab berikutnya. 
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BAB II : Merupakan kajian teoritis yang mencakup tentang Pengertian 

Pendidikan Islam (secara Etimologi dan Terminologi), Konsep 

Kurikulum Pendidikan Islam (secara Etimologi dan 

Terminologi) dari berbagai pendapat dan analisis tokoh 

pendidikan muslim. 

BAB III : Membahas tentang metode penelitian yang terdiri atas 

(pendekatan penelitian, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data). 

BAB IV : Merupakan hasil dan analisis penelitian yang terdiri dari yaitu 

pertama, membahas tentang biografi Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas (Sejarah kehidupan, riwayat, prestasi, karir, serta, 

karya-karya tulisan Syed Muhammad Naquib Al-Attas). 

Kedua, menganalisis dan membahas konsep kurikulum 

pendidikan Islam menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

yang mencakup tentang tujuan pendidikan Islam, konsep 

tentang content materi (ilmu), metode, dan evaluasi dari 

kurikulum pendidikan Islam. Serta analisis gagasan Naquib Al-

Attas tersebut sehingga dapat ditemukan rumusan dari gagasan 

tersebut mengenai konsep kurikulum pendidikan Islam. 

Ketiga, mengenai relevansi konsep kurikulum pendidikan Islam 

yang digunakan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam 

konteks pendidikan Islam di Indonesia saat ini. 
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BAB V : Sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran 

dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang tentunya 

merupakan jawaban dari rumusan yang diangkat peneliti. 

Kemudian peneliti memberikan beberapa saran yang sesuai 

dengan kesimpulan telaah ini. 

 

 

 




