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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang ditakdirkan untuk 

memperoleh pendidikan (Tilaar, 2005:109). Karenanya, mendapatkan pendidikan 

yang layak adalah hak dasar semua manusia tanpa memandang kondisi sosial 

maupun strata yang melatarbelakanginya. Mengutip Ki Hajar Dewantara, H.A.R. 

Tilaar menulis: “Pendidikan beralaskan garis-garis dari bangsanya… yang 

ditujukan untuk keperluan perikehidupan… yang dapat mengangkat derajat 

negara dan rakyatnya…” (Tilaar, 1999: 68). Dengan demikian, maka siapapun, 

baik yang berasal dari masyarakat rural (pedesaan) maupun urban (perkotaan), 

kaum tertindas maupun penguasa, budak maupun majikan, semuanya berhak 

memperoleh pendidikan; karena pendidikan pada dasarnya adalah hak mendasar 

semua manusia. Lebih mendasar lagi, hakekat pendidikan adalah proses 

memanusiakan manusia; yakni menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang 

merdeka dan bebas. Pendidikan bukanlah belenggu yang mengikat kebebasan 

manusia, tetapi justru akan membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, 

penindasan, kemiskinan dan keterbelakangan (Freire, 1999: 434; Darmaningtyas,  

2004).  

Tetapi dalam kehidupan nyata, masih sering kita jumpai sebagian 

kelompok masyarakat yang sangat jauh dari kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan. Penelitian Mutrofin (2009: 17) menemukan sedikitnya lima kelompok 
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anak yang terkena eksklusi pendidikan. Anak jalanan, anak penyandang cacat, 

anak yang menjadi pekerja seks komersial, anak korban narkoba, HIV/AIDS, serta 

anak pengungsi akibat civil war, kekerasan dan kerusuhan sosial berat dan akibat 

bencana alam adalah di antara anak-anak yang sangat sulit untuk memperoleh 

pendidikan itu.  Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan di 

Indonesia belum memperhatikan aspek pemerataan dan belum sepenuhnya 

berpihak kepada kaum tertindas. Tidak semua warga mendapatkan kesempatan 

memperoleh pendidikan secara formal di bangku sekolah, sebab pendidikan hanya 

dapat diakses oleh kaum berpunya baik secara ekonomi maupun status sosial. 

Bahkan, ketika sudah memperoleh kesempatan masuk sekolah pun, dengan 

terpaksa banyak yang terancam putus sekolah disebabkan kemiskinan yang 

mendera mereka, sehingga tidak mampu membiayai biaya operasional sekolah. 

Secara objektif memang harus dikatakan bahwa kemiskinan bukan satu-satunya 

faktor penyebab anak-anak terancam putus sekolah, karena jika dikaji lebih dalam 

masih dapat ditemukan penyebab-penyebab lain; di antaranya adalah anggapan 

bahwa pendidikan yang diperoleh telah cukup, pikiran tidak mampu, letak sekolah 

yang terlalu jauh, sekolah sambil kerja atau juga alasan-alasan lain yang tidak 

dapat dijelaskan secara rinci. Namun, dari kesekian faktor tersebut, kemiskinanlah 

yang menjadi faktor dominan bahkan menempati urutan teratas jika diprosentase 

(Mutrofin, 2009: 94).
1
 

                                                           
1
 Hasil penelitian Mutrofin menemukan bahwa prosentase dari sebab-sebab anak-anak SD tidak 

melanjutkan ke SLTP: 1) menganggap telah cukup pendidikan sebesar 6,8%; 2) merasa 

sekolahnya terlalu jauh sebesar 7,6%; 3) merasa pikirannya tidak mampu, 10,2%; 4) karena telah 

bekerja, 11,9%;  5) kesulitan ekonomi dan tidak mampu membiayai sekolah, 50,8%; dan 6) alasan 

lain, 12,7%. Penelitian ini menjadi bukti bahwa  kemiskinan menjadi alasan terkuat akan 

seseorang tidak melanjutkan sekolah.  
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Fakta yang diungkap oleh Mutrofin melalui penelitiannya itu, kemudian 

diperkuat oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Mursiyam dan 

Farid Wajdi (2000) tentang sebuah kampung miskin di Surakarta yang juga 

menarik untuk diungkapkan. Meskipun penelitian itu secara umum berkaitan 

dengan kaum miskin kota, tetapi dalam salah satu bagiannya menyinggung 

masalah pendidikan. Penelitian itu mengungkap bahwa di Kampung Semplah, 

Kota Surakarta, sangat sulit ditemukan warga yang mengenyam pendidikan 

hingga sekolah lanjutan atas. Penyebabnya adalah: 1) rendahnya kemampuan 

ekonomi rumah tangga, sehingga biaya pendidikan menjadi tidak terjangkau; 2) 

ketidakpercayaan kepada lembaga pendidikan untuk mengatasi kemiskinan yang 

mereka alami; dan 3) banyaknya anak yang telah terlibat dalam dunia kerja, 

sehingga menyebabkan anak-anak lain yang seusia merasa malas untuk 

memperoleh pendidikan (Mursiyam dan Wajdi, 2000: 40). 

Dari contoh di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan menjadi 

faktor dominan bagi rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, keadaan ini 

semakin dipersusah dengan problem pemerataan pendidikan. Permasalahan 

pemerataan nampaknya menjadi problem serius dalam penyelenggaraan 

pendidikan nasional, di samping problem lain seperti efektifitas, relevansi dan 

manajemen. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia oleh para pengamat 

pendidikan dirasa belum efektif dan sangat jauh dari harapan. Efektifitas di sini 

berkaitan dengan produk, kualitas dan mutu pendidikan Indonesia yang masih saja 

berada di bawah standar, baik ukuran regional bahkan pada tingkat global 

(Ma’arif, 2009: 214). Kenyataan  ini setidaknya dapat kita ukur melalui laporan 
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UNDP (United Nation Development Programme) tahun 2004. Laporan itu 

menyebut Human Development Index (HDI) Indonesia berada di peringkat 111 

dari 175 negara. Kualitas yang rendah ini akhirnya berakibat pada irrelevansi 

antara lulusan dengan dunia kerja yang mereka geluti. Minimnya lapangan 

pekerjaan yang tersedia sementara tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai 

dari para lulusan pendidikan, menjadikan latar belakang pendidikan dalam banyak 

kasus tidak menjadi pertimbangan utama ketika seseorang masuk dalam dunia 

kerja. Jika demikian yang terjadi, produktifitas pekerjaan juga menjadi 

permasalahan baru dalam lapangan kerja. 

Di samping permasalahan pemerataan, efektifitas dan relevansi; 

permasalahan lain yang muncul dalam sistem pendidikan nasional adalah 

lemahnya  manajemen dan pengelolaan.  Faktor manajemen di sini terkait dengan 

permasalahan birokrasi, jenjang, dan inefisiensi (pemborosan) dalam hal 

pembiayaan. Pemborosan yang dimaksud adalah bahwa pemerintah menanggung 

beban anggaran yang cukup besar, sementara kemampunan yang dimiliki oleh 

negara sangat terbatas, akhirnya masyarakat dipaksa untuk ikut bertanggungjawab 

atas pembiayaan pendidikan, meskipun masih sesuai dengan azas kepatutan. 

Lebih dari sekadar rendahnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, 

intervensi penguasa yang teramat kuat terhadap sistem pendidikan --terlebih pada 

masa Orde Baru-- menjadikan beban ideologis dan politik yang dipikul oleh 

pendidikan nasional semakin berat, sementara proses pencerdasan semakin 

berkurang. Di antara intervensi penguasa dan faktor anggaran ini, ternyata faktor 

kedualah yang mendominasi pandangan dan keyakinan masyarakat serta para 
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pengamat pendidikan bahwa masalah mendasar yang dihadapi oleh pendidikan 

nasional adalah rendahnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah 

(Darmaningtyas, 2004: 9-10). 

Kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia memang menganut 

asas pelibatan keluarga maupun masyarakat (swasta) dalam menjalankan 

tanggungjawab pendidikan. Kebijakan yang demikian bukan berarti tidak dapat 

dibenarkan. Pelibatan masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan memang 

mengandung nilai positif, karena ini bagian dari pendidikan demokratis yang 

menghargai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan 

(Rosyada, 2004). Wacana Manajemen Berbasis Sekolah (School Based 

Management) yang banyak dikembangkan akhir-akhir ini mengharuskan 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan sekolah. Namun 

sangat disayangkan, ketika tidak diimbangi dengan penguatan ekonomi 

masyarakat, pelibatan masyarakat dalam hal pembiayaan hanya menjadi beban 

bagi mereka dan menjadi masalah baru. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih 

sangat jauh dari kemapanan, dibebani dengan biaya pendidikan, menjadikan akses 

pendidikan teramat sulit dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah, sehingga 

pemerataan pendidikan memang sangat sulit terealisasi. Bagi masyarakat ekonomi 

lemah, pendidikan bukan lagi menjadi kebutuhan dasar, namun menjadi 

kebutuhan mewah yang sangat jauh untuk direalisasikan. Padahal, amanat UUD 

1945 secara tersurat menjelaskan bahwa semua warga negara mempunyai hak 

untuk memperoleh pendidikan yang layak dan pengelolaannya adalah 

tanggungjawab negara. 
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Kebijakan pemerintah dengan minimnya anggaran pendidikan merupakan 

kendala serius proses pemerataan pendidikan itu. Belum lagi terkadang kebijakan-

kebijakan yag diterapkan dalam sistem pendidikan nasional sarat ditunggangi 

dengan kepentingan politik demi melanggengkan kekuasaan pemerintah (Mu’arif: 

2008). Semua ini telah mengubah hakikat pendidikan; dari yang seharusnya 

mencerdaskan, membebaskan manusia dari belenggu penindasan, kebodohan dan 

kemiskinan dan keterbelakangan; justru cenderung menyengsarakan (secara 

ekonomis) dan memiskinkan (secara ekonomis, ideologis, politik, sosial budaya, 

kreatifitas, inisiatif dan partisipasi masyarakat) (Darmaningtyas: 2004, 25). 

Dengan menyerahkan kebijakan anggaran pada masyarakat justru pendidikan 

memiskinkan masyarakat. 

Lebih jauh lagi, minimnya anggaran pendidikan merupakan masalah. 

Dalam hal ini, nampaknya negara terbawa arus globalisasi di mana pembiayaan 

sekolah yang semula menjadi tanggungjawab negara secara perlahan-lahan 

diserahkan pada masyarakat, sehingga seolah-olah kita kembali pada masa pra-

modern bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga dan masyarakat 

(Tilaar, 2005: 108). Praktik-praktik pendidikan mahal seperti jalur mandiri dan 

jalur reguler; atau perubahan status pengelolan perguruan tinggi negeri menjadi 

Badan Hukum Pendidikan (BHP), misalnya; merupakan contoh nyata yang tak 

terbantahkan akan klaim bahwa negara menyerahkan biaya pendidikan kepada 

masyarakat. 

Dalam budaya masyarakat tradisional, proses pendidikan secara informal 

memang dilakukan oleh orang tua dalam unit keluarga. Namun dalam 
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perkembangannya, ketika masyarakat sudah mulai terbuka, peran orang tua 

digantikan oleh pendidik profesional yang dalam proses pembelajarannya 

dilakukan secara institusional. Proses pendidikan yang sudah terlembagakan ini 

pada akhirnya akan diambil oleh tanggungjawab negara sebagai pemegang 

otoritas kekuasaan sekaligus penentu kebijakan politik, secara khusus dalam 

bidang pendidikan (Tilaar, 2005: 108-126). 

Namun ketika arus globalisasi telah menjarah seluruh kawasan dunia, 

tidak terkecuali Indonesia; peralihan tanggungjawab dari negara pada masyarakat 

dan keluarga kembali lagi seperti pada masyarakat tradisional. Eko Prasetyo 

(2005), misalnya, membuat perbandingan antara masa sekarang ini dengan masa 

penjajahan. Dengan tegas dia menyebutkan bahkan pada masa penjajahan 

sekalipun menyerahkan sebagian besar biaya pendidikan kepada masyarakat 

adalah sesuatu yang pantang dilakukan oleh pemerintahan penjajahan. Anehnya, 

lanjut Eko, justru dalam masa kemerdekaan, hal itu terjadi (Prasetyo dalam 

Muarif, 2005). Terlebih dalam kebijakan politik yang diterapkan di Indonesia 

yang menganut sistem bahwa tanggung jawab pendidikan tidak sepenuhnya 

dilakukan oleh negara. Dalam banyak konteks, kenyataan seperti ini tidak bisa 

dilepaskan dari globalisasi, kapitalisme dan munculnya masyarakat industrial 

(Kuntowijoyo, 2008; Muarif, 2005). 

Dalam situasi semacam ini, sayangnya Indonesia adalah negara yang 

paling taat dengan kebijakan globalisme. Amien Rais (2008) memberikan 

pemahaman baru akan bagaimana posisi Indonesia di tengah gelombang 



8 
 

globalisasi itu. Menurutnya, ada tiga kelompok negara di dunia ini dalam 

hubungannya dengan globalisasi.  

Pertama, adalah bangsa-bangsa yang secara berani menantang globalisasi 

dan kapitalisme yang merupakan dua hal tak terpisahkan itu. Amien lalu 

menyebut negara-negara seperti Iran, Venezuela dan Brazilia sebagai contoh. 

Kedua, adalah bangsa-bangsa yang menerima globalisasi tetapi secara cerdas 

memainkannya untuk kepentingan kemakmuran bangsa mereka. Dalam bahasa 

Amien Rais, bangsa-bangsa kelompok kedua ini mengapung di atas lautan 

globalisasi dan memetik keuntungannya, tanpa harus mengorbankan identitas 

bangsa dan terlebih lagi kemakmuran negara. Dua raksasa Asia yang saat ini 

bangkit dalam dunia industri dan perdagangan internasional, yaitu Cina dan India, 

oleh Amien Rais ditampilkan sebagai contoh. Di samping itu, Malaysia dan Korea 

secara pelan tapi pasti juga ikut berada pada deretan ini. Ketiga, bangsa-bangsa 

yang rapuh, yang tidak berani menolak globalisasi dan kapitalisme, dan pada saat 

yang sama juga tidak mampu memainkan globalisasi untuk kepentingan 

kemakmuran negara dan rakyat. Bangsa-bangsa model ini, tunduk patuh di bawah 

kendali lembaga-lembaga internasional yang seolah-olah memberikan bantuan 

untuk kepentingan ekonomi suatu bangsa, tetapi pada dasarnya membelenggu dan 

menindas, bahkan mengeruk keuntungan dari bangsa-bangsa yang seolah-olah 

dibantu itu. Sayangnya, bangsa kita, Indonesia, masuk dalam kategori ketiga ini, 

kata Amien. Sebagai bangsa yang besar, dengan kekayaan alam yang melimpah, 

Indonesia justru memilih takluk pada kemauan lembaga-lembaga internasional 
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yang justru menciptakan lubang-lubang kemiskinan dan kesengsaraan baru bagi 

rakyat Indonesia. 

Dampak globalisasi terhadap pendidikan nasional, dalam pandangan 

Zamroni, akan mendorong kebijakan yang didasarkan pada finansial kapitalistik 

yang pada akhirnya akan menjauhkan pendidikan dari kalangan penduduk yang 

secara ekonomis tidak mampu. Pendidikan yang semula adalah pelayanan sosial 

menjadi komoditas ekonomi, hal ini mengakibatkan peran, kemampuan dan 

tanggungjawab pemerintah semakin terbatas (Zamroni, 2007: 5). Karena itu, 

kimiskinan menjadi musuh bersama dan harus dicarikan solusi, sehingga 

pemerataan pendidikan menjadi sesuatu yang tidak hanya diimpikan, tetapi juga 

menjadi kenyataan. Diperlukan usaha keras dan saling bahu membahu di kalangan 

semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan kemiskinan, dan utamanya 

pendidikan untuk kaum miskin tesebut. Di antara lapisan masyarakat tersebut 

adalah LSM, maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang telah secara aktif 

terlibat dalam proses pemerataan pendidikan ini; dan kenyataan-kenyataan seperti 

yang diungkapkan di atas itulah yang mendorong organisasi-organisasi 

kemasyarakatan dan keagaamaan mengambil peran dalam penyelenggaraan 

pendidikan.  

Dalam perspektif kesejarahan, terhadap realita yang seperti ini, organisasi-

organisasi keagamaan terbesar seperti NU dan Muhammadiyah telah lama ikut 

ambil bagian dalam mencerdaskan anak bangsa dengan mendirikan lembaga 

pendidikan. Mengkaji sejarah pendidikan di Indonesia tidak akan dapat dilepaskan 

dari peranan  organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Lahirnya Sarikat 
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Dagang Islam (1905), Budi Utomo (1908), Taman Siswa, Muhammadiyah (1912) 

dan Nahdlatul Ulama (1926) awalnya muncul sebagai bentuk kesadaran nasional 

dalam rangka memberikan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Di antara 

gerakan-gerakan tersebut ada yang bersifat konfrontatif, namun ada yang 

cenderung lunak dan tidak melibatkan dalam persoalan politik, melainkan 

memusatkan perhatian pada bidang pendidikan, keagamaan dan kesejahteraan 

masyarakat (Khozin, 2001: 165). Terlepas dari polemik mengenai banyaknya 

ragam pendapat mengenai teori kelahiran Muhammadiyah, kesemua itu dapat 

disimpulkan bahwa missi utama kelahiran Muhammadiyah adalah di samping 

pengaruh gagasan pembaruan Islam di dunia Arab atau kawasan dunia Islam, 

kondisi Islam dan pertentangan masyarakat Jawa, serta melakukan pelawanan 

politik Belanda dan missi Kristen. Perlawanan Kyai Dahlan ini kemudian 

direalisasikan dengan mendirikan sekolah, poliklinik rumah sakit dan panti sosial 

(dan sejenisnya) yang dalam banyak hal terinspirasi oleh pendidikan Belanda. 

dengan sistem manajemen modern misi utama gerakan-gerakan tersbut adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa agar dapat melawan kesewenang-wenangan 

kolonialisme.  

Dari sini bisa dilihat bagaimana organisasi sosial kemasyarakatan dan 

keagamaan adalah komunitas yang sangat besar perhatiannya terhadap pendidikan 

baik dalam kaitannya dengan upaya untuk melawan kolonialisme maupun 

pembangunan bangsa secara umum. Barangkali karena demikian pentingnya 

pendidikan sebagai media transformasi sosial itu, sehingga sebuah spekulasi 

menyatakan bahwa pendidikan model Muammadiyah justru terlebih dahulu hadir 
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daripada Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, yang disinyalir baru 

nenyusul setahun kemudian. Terlepas validitas data ini, memang sejarah 

pendidikan Muhammadiyah menujukkan betapa missi suci organisasi ini adalah 

membebaskan manusia dari penindasan bangsa kolonial, yang menyebabkan 

kebodohan dan kemiskinan. Maka pemihakan kepada kaum tertindas, demikian 

nyata dalam pada masa-masa awal pendidikan Muhammadiyah berlangsung 

(Mulkhan, 2010; Kuntowijoyo, 2008; Hamdan, 2009). Secara historis, di samping 

terinspirasi oleh ajaran penyatunan yang dilakukan oleh umat Kristiani, gerakan 

penyantunan sosial (termasuk pendidikan) yang dilakukan oleh Muhammadiyah 

ini terilhami oleh Surah al-Ma’un. 

Surah al-Ma’un adalah surah yang menjelaskan tentang apa yang oleh 

Moeslim Abdurrahman (2003) diistilahkan dengan dosa atau kemunkaran sosial. 

Didorong oleh kesadaran tranformasi dari teks ke konteks dan dari normatif ke 

praksis, oleh Kyai Ahmad Dahlan, surat itu kemudian tidak hanya difahami 

sebagai doktrin ritual tanpa bunyi. Lebih dari itu, ia difahami menjadi sebuah aksi 

konkrit seperti mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit dan panti asuhan. 

Inilah salah satu inti gerakan Muhammadiyah, sehingga hal ini di kalangan 

Muhammadiyah dikenal dengan istilah “Teologi al-Ma’un.”  

Muhammadiyah mempunyai penghayatan yang tinggi terhadap surah al-

Ma’un, yang berbicara tentang ancaman terhadap orang yang tidak peduli 

terhadap orang-orang tertindas, yang dalam surah ini disimplifikasi dengan anak 

yatim dan orang miskin. Surah ini yang melandasi arah gerak organisasi 

Muhammadiyah dan diterjemahkan dalam tidakan nyata dalam kehidupan sosial, 
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dan bukan hanya ibadah ritual semata. Tidaklah mengherankan jika filsafat 

pendidikan Muhammadiyah adalah pendiikan yang membebaskan, mencetak 

peserta didik yang bertaqwa, menguasai iptek serta memiliki kepekaan sosial dan 

berjiwa mandiri. 

Dalam Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010, tentang 

revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah secara tersurat disebutkan bahwa rumusan 

filasafat pendidikan Muhammadiyah adalah: “Penyiapan lingkungan yang 

memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran 

Allah SWT sebagai Rabb, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

(IPTEKS), sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, 

peduli sesama yang menderita akibat kebodohan dan kemiskinan.”  Hal yang 

perlu digarisbawahi dan menjadi titik tekan dalam kajian ini adalah bahwa 

pendidikan yang sesuai dengan semangat dan cita-cita Muhammadiyah melalui 

proses pendidikan Muhammadiyah, diharapkan peserta didik akan tumbah bukan 

hanya menjadi manusia yang memiliki kesadaran spiritual dan menguasai ipteks, 

namun dapat hidup mandiri dan memiliki kepekaan tehadap kaum tertindas, baik 

secara ekonomi maupun intelektual. 

Sayangnya, kenyataan seperti di atas pelan-pelan mengalami pergeseran. 

Seiring perjalanan usia, tidak jarang kita jumpai pendidikan Muhammadiyah 

kehilangan elan vital-nya sebagai gerakan yang memihak kaum lemah, meskipun 

tidak sedikit juga kita jumpai sekolah Muhammadiyah yang tetap menjalankan 

semangat al-Ma’un dalam menjalankan visi dan misi pendidikan. Proses 

kapitalisasi pendidikan, dalam banyak hal memberikan pengaruh yang tidak kecil 



13 
 

pada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sehingga terjadilah gejala elitisme 

pendidikan Muhammadiyah. Memang masih ada beberapa sekolah yang 

memegang teguh nilai-nilai al-Ma’un ini, tetapi sekolah-sekolah seperti ini jutru 

terpinggirkan dari percaturan pendidikan Muhammadiyah. Jika demikian yang 

terjadi, maka diperlukan revitalisasi teologi al-Ma’un dalam praktek pengelolaan 

lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dengan revitalisasi teologi al-Ma’un ini  

diharapkan sekolah-sekolah Muhammadiyah kembali menempatkan pemihakan 

pada masyarakat terpinggirkan sebagai bagian dari doktrin dan praktek pendidikan 

mereka. Atas dasar pemikiran inilah, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan studi tentang revitalisasi teologi al-Ma’un dalam lembaga pendidikan 

Muhammadiyah (sebuah alternatif terhadap gejala kapitalisasi pendidikan). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Konsep teologi al-Ma’un dalam Pendidikan Muhammadiyah. 

2. Revitalisasi al-Ma’un sebagai alternatif terhadap gejala kapitalisasi 

pendidikan. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dengan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisa konsep teologi al-Ma’un 

dalam Pendidikan Muhammadiyah. Lebih dari itu, penelitian itu juga ingin 
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menguji, dengan menggunakan kriteria dan patokan-patokan teoretis tertentu, 

apakah teologi al-Ma’un itu masih menjadi mainstream dalam pendidikan 

Muhammadiyah; jika “ya”, maka penelitian ini ingin menemukan faktor-faktor 

apakah yang melandasi kelanggengan teologi al-Ma’un itu; dan jika tidak, maka 

faktor-faktor apakah pula yang menjadikan terpinggirnya teologi al-Ma’un dalam 

paradigma pendidikan Muhammadiyah. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik secara teoritis, praktis 

maupun institusional. Secara  teoretis,  penelitian ini diharapkan dapat menambah 

sumbangan pemikiran dan data tentang perkembangan mutakhir pendidikan 

Muhammadiyah. Lebih dari itu, pada spektrum yang lebih luas, penelitian ini juga 

diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemetaan isu-isu pendidikan 

yang terkait dengan isu-isu global yang berdampak pada kapitalisasi dan 

liberalisasi pendidikan, serta perlunya digagas pendidikan kritis sebagai counter 

atas menguatnya neoliberalisme pendidikan. Dengan mengkaji teori-teori 

pendidikan kritis sebagai counter atas globalisasi dan pengaruhnya terhadap 

komersialisasi pendidikan diharapkan penelitian ini akan menjadi problem solver 

atas menguatnya praktek kapitalisasi pendidikan sebagaimana yang banyak 

berkembang akhir-akhir ini. Pernyataan terakhir adalah manfaat praktis yang ingin 

dicapai dari penelitian ini.  

Adapun secara institusional, penelitian ini diharapkan akan dapat 

berpengaruh terhadap para pengambil kebijakan di lembaga pendidikan, terutama 
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pendidikan Muhammadiyah. Dengan memahami teologi al-Ma’un, sebagai 

konsep teologi yang berpihak pada masyarakat lemah, maka akan dikonsep 

sekolah-sekolah yang pro kerakyatan dan kemiskinan sebagaimana misi mulia 

pendidikan adalah memanusiakan manusia. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

 Mengingat setiap penelitian akan selalu melibatkan istilah-istilah yang 

khusus dan teknis, maka perlu kiranya diberikan penjelasan seputar beberapa 

istilah tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerancuan pada proses pemahaman 

selanjutnya. Beberapa istilah pokok dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Revitalisasi 

Revitalisasi berasal dari bahasa Inggris, “Vital” yang berarti “penting” dan  

bahasa latin Vitae berarti “menghidupkan”. Tambahan  kata “Re” berarti 

kembali. Sehingga revitalisasi di sini diartikan dengan sebuah upaya 

menghidupkan kembali.   

b. Teologi al-Ma’un 

Secara istilah, al-Ma’un terambil dari nama salah satu surah dalam al-

Qur’an yang menjelaskan tentang pentingnya memberikan pelayanan terhadap  

kaum miskin.  Surah ini yang diyakini telah menginspirasi Kyai Ahmad Dahlan 

dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah dengan berbagai amal usahanya. Di 

antara amal usaha tersebut adalah lembaga pendidikan. Spirit surah inilah yang 

secara langgeng dikembangkan, dilembagakan dan dijadikan landasan amalan-
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amalan sosial Muhammadiyah. Maka menyebut teologi al-Ma’un, dalam konteks 

Muhammadiyah selalu merujuk kepada persoalan ini. Bagi komunitas Islam lain 

di Muhammadiyah, istilah ini akan terasa asing dan bisa saja diperdebatkan; tetapi 

dalam istilah khusus di Muhammadiyah, kira-kira seperti itulah pemahaman 

tentang teologi al-Ma’un. 

 

c. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah  

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang dikenal 

memiliki banyak unit-unit pendidikan. Bersama dengan unit pelayanan sosial 

lainnya, semua itu disebut dengan amal usaha. Lembaga pendidikan 

Muhammadiyah tersebar dari tingkat pendidikan dini hingga pendidikan tinggi, 

dengan jumlah ribuan. Lembaga pendidikan Muhammadiyah merujuk kepada 

lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah, meskipun tidak secara 

eksplisit menggunakan nama Muhammadiyah. 

 

d. Kapitalisasi Pendidikan 

Kapital berasal dari bahasa Inggris, “capital”, yang berarti modal. 

Kapitalisasi adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan segala 

sesuatu yang selalu diukur dengan modal atau uang. Sehingga istilah kapitalisasi 

pendidikan di sini dimaksudkan sebagai fenomena maraknya dunia pendidikan 

dipandang tidak ubahnya sebuah industri pencetak uang.  
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F. KAJIAN PUSTAKA 

Penelusuran tentang kepustakaan dan penelitian yang dilakukan  

Mohamad Ali menemukan bahwa penelitian tentang pendidikan Muhammadiyah 

sudah dilakukan sejak tahun 1968 oleh Amir Hamzah Wirjosukarto (Ali, 2010: 8) 

dan hingga tahun 2000 tercatat ratusan penelitian sebagaimana dihimpun oleh 

Majlis Dikti PP Muhammadiyah (Anggraita dan Sayuti, t.t). Dengan banyaknya 

penelitian tersebut, penulis tidak akan menguraikan secara keseluruhan dan hanya 

akan memfokuskan pada penelitian 10 tahun terakhir yang dipandang relevan 

dengan penelitian dalam tesis ini. Adapun penelitian 10 tahun yang berhasil 

penulis  temukan, di antaranya;  

1. Disertasi Fauzan Saleh di McGill University yang memotret tentang 

teologi modernis gerakan Muhammadiyah. Gerakan Pembaruan dalam 

Islam yang dimotori Muhammadiyah dan Persatuan Islam meliputi 

berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Sekalipun 

demikian, kepedulian utama kaum pembaharu adalah berkenaan dengan 

persoalan teologi yang mendasari semangat gerakan tersebut. Hal ini 

terbukti dari berbagai permasalahan yang mendorong berdirinya 

Muhammadyah pada tahun 1912, seperti ketidakmurnian kehidupan 

beragama, tidak efektifnya penyelenggaraan pendidikan umat slam, 

semakin meningkatnya kegiatan misionars Kristen dan ketidkapedulian 

bahkan sikap antiagama yang ditunjukkan oleh sebagian kalangan 

intelektual Indonesia.  Karena pemurnian teologis telah menjadi 

kepedulian utama kelompok modernis, sangatlah penting untuk membahas 
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bagaimana mereka mengembangka wacana teologi ini, khususnya selama 

masa pembentukannya. 

2. Studi lainnya yang relevan adalah apa yang dilakukan oleh Achmad 

Jainuri, dalam disertasinya yang berjudul “The Formation of the 

Muhammadiyah’s Ideology 1912-1942” (1997, diterbitkan dalam bahsa 

Indonesia dengan judul Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan 

Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal, (2002), mencoba menawarkan 

sudut pandang baru tentang doktrin teologis gerakan keagamaan sebagai 

suatu sarana untuk membangkitkan semangat social kepada para 

pendukungnya. 

3. Penelitian Mohamad Ali, mahasiswa program pasca sarjana Universitas 

Negeri Yogyakarta Tahun 2001, dengan judul Gerakan Pembaharuan 

Muhammadiyah (1912-1942) Melacak Akar-akarPendidikan Modern. 

Dalam penelitian ini Ali memparkan tentang situasi pendidikan di 

Indonesia pada abad ke-19 sebelum munculnya pendidikan modern, 

organisasi pendidikan serta faktor yang melatar belakangi kelahiran 

Muhammadiyah dan identitas pendidikan tersebut. Penelitian ini 

menemukan kesimpulan bahwa;  pertama, pendidikan di Indonesia pada 

abad ke-19 sebelum munculnya pendidikan modern terdapat dua sistem 

pendidikan, yaitu pendidikan pribumi yang dilaksanakan masyarakat serta 

pendidikan gubernemen oleh pihak Belanda. Terdapat dua jenjang dalam 

pendidikan pribumi, yaitu pengajian al-Quran dan pesantren. Pada 

pengajian al-Quran diajarkan membaca al-Quran dan dasar-dasar ke-
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Islaman, sedangkan yang ingin mempelajari Islam lebih mendalam belajar 

di pesantren. Pada pihak lain pendidikan Belanda pada abad ke-19 masih 

dilakukan dengan amat sederhana dan terbatas di daerah-daerah perkotaan 

serta diperuntukkan untuk anak-anak Belanda dan lapisan atas priyayi. 

Keadaan ini pada gilirannya tidak berpengaruh banyak terhadap 

masyarakat Indonesia pada umumnya. kedua, terdapat tiga ragam 

Pendidikan Nasional yang disebut sebagai akar pendidikanmodern, yaitu 

Muhammadiyah (1912), Taman Siswa (1922), dan INS Kayutanam 

(1926). Tujuan akhir pendidikan Muhammadiyah adalah ingin 

membangun kembali tatanan masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai 

Islam. Bagi Taman Siswa pendidikan harus diarahkan untuk membangun 

kembali kebudayaan yang ada di masyarakat dan disesuaikan dengan 

perkembangan mutakhir. Singkatnya basis pendidikan Taman Siswa 

bercorak kultural-nasional. Pendidikan INS Kayutanam dimaksudkan 

untuk menumbuhkembangkan seluruh potensi manusia secara maksimal 

sehingga mampu hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. ketiga, 

Muhammadiyah merupakan salah satu akar pendidikan modern di 

Indonesia 

4. Penelitian Ma’unah Wahyu Hidayati, mahasiswi Fakultas Dakwah 

Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2001, dengan judul Peran 

Muhammadiyah Dalam Pengembangan Masyarakat Melalui Pendidikan 

(Studi Terhadap Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta). Dalam penelitian ini Ma’unah 
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memaparkan gambaran umum tentang majelis pendidikan dasar dan 

menengah PDM kota Yogyakarta dan perannya dalam masyarakat. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa terdapat tiga peran Muhammadiyah 

dalam pengembangan masyarakat melalui pendidikan. pertama, sebagai 

mediator dalam penyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam 

rangka peningkatan sumber daya manusia, dan juga berfungsi sebagai 

wakil dalam masyarakat. kedua, sebagai motivator yaitu sebagai tertuang 

di dalam program subsidi silang untuk masyarakat yang kurang mampu. 

Program ini juga ditujukan guna membangun solidaritas siswa yang 

berkecukupan dengan yang kurang mampu. ketiga, sebagai fasilitator yaitu 

memfasilitasi pendidikan baik sarana maupun prasarana. Dalam hal ini, 

majelis Dikdasmen juga memberikan fasilitas bagi masyarakat kurang 

mampu untuk memperoleh pendidikan melalui program BIKUNG (Bina 

Lingkungan), diperuntukkan bagi siswa-siswi yang ada di sekolah 

Muhammadiyah kota Yogyakarta dengan melalui keringanan pendidikan. 

5. Penelitian Hamdan dalam bentuk tesis pada program pascasarjana IAIN 

Raden Fatah Palembang mengkaji tentang Prinsip-prinsip 

Penyelenggaraan Pendidikan Islam Organisasi Muhammadiyah. Dalam 

kajiannya diuraikan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan 

Muhammaadiyah yaitu; 1) Prinsip berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah; 2) 

prinsip amar ma’ruf nahi munkar; 3) prinsip integrasi ilmu pengetahuan; 

4) prinsip keberpihakan pada kaum dhu’afa; 5) prinsip semangat 

pengabdian; dan 6) prinsip tajdid.  
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6. Penelitian Abdul Mu’ti dengan judul Kristen Muhammadiyah: 

Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan mengisahkan tentang 

toleransi antara minoritas Islam dengan mayoritas Kristen, baik Katolik 

maupun Protestan, dalam wadah pendidikan Muhammadiyah di Ende, 

Nusa Tenggara Timur (NTT), Serui, Papua, dan Putussibau, Kalimantan 

Barat. Abdul Mu’ti mengatakan bahwa penelitian berupa disertasi untuk 

memperoleh gelar doctor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  itu 

mengisahkan SMA Muhammadiyah di Ende dapat diterima masyarakat, 

meskipun 2/3 muridnya beragama Katolik, dan bagi mereka disediakan 

guru agama Katolik untuk mendapatkan pelajaran agama. Mengenai sebab 

mengapa banyak anak Katolik dan Protestan yang bersekolah di 

Muhammadiyah, menurut Mukti, karena sekolahnya bagus dan murah. 

“Musuh kita bersama adalah kemiskinan. Jadi pendidikan semestinya 

menjadi sebuah jawaban bahwa sikap toleransi antarumat beragama bisa 

ditumbuhkembangkan melalui pendidikan,” Disertasi yang kemudian 

diterbitkan menjadi  Buku setebal 269 halaman itu ingin memberikan 

gambaran bahwa pendidikan tidak boleh dibeda-bedakan, apalagi dengan 

pengotak-kotakan agama tertentu. Meskipun objek penelitian ini sedikit 

berbeda dengan yang akan penulis lakukan, namun masih menyisakan 

permasalahan lain yang dapat dikaji lebih lanjut, terkain dengan besarnya 

peran muhammadiyah dalam mengakomodir kebutuhan manusia akan 

pendidikan. JIka agama saja bukan menjadi persoalan, demi kebutuhan 

manusia akan pendidikan, maka tentu status social.   
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7. Belum cukup kiranya, jika tidak disertakan penelitian yang berkaitan 

dengan Pendidikan Islam dalam konteks globalisasi yang berakibat pada 

neoliberalisme dan kapitalisme pendidikan. Karena itu, Penelitian Eni 

Zulaiha, “Pendidikan Islam pada Era Globalisasi” dirasa relevan juga 

untuk menjadi kajian terdahulu dalam penelitian ini. Zulaiha, dalam 

penelitiannya  mengangkat respon pendidikan Islam dalam menghadapi 

formasi sosial globalisasi yang kapitalistik dan mencari format pendidikan 

Islam dalam perspektif formasi sosial globalisasi. Dampak globalisasi 

terhadap pendidikan: pendidikan adalah bagian dari investasi jangka 

panjang (longterm investasion) untuk penyiapan generasi bangsa yang 

tangguh sesuai dengan jati diri bangsa dan komitmen dengan amant para 

founding father ternyata mengalami persoaln yang tidak kalah rumitnya.  

Dari penelusuran kepustakaan di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan kajian lanjutan dengan tema sebagaimana di atas dan 

diharapkan akan memperoleh gambaran umum yang tidak hanya berfungsi 

sebagai data, namun juga sebagai argument dan teori yang dianggap 

relevan dengan penelitian ini.  

G. KERANGKA TEORI 

Keterpinggiran kaum miskin dari pemenuhan hak-hak dasar pendidikan 

mereka memang tidak bisa dilepaskan dari globalisasi, kapitalisme, 

neoliberalisme dan industrialisasi. Seperti dinyatakan Dave Hill dan Ravi Kumar 

(2009: 12), ketidakadilan yang diakibatkan oleh neoliberalisme meningkat secara 

dramatis, dan menciptakan jarak bukan hanya antara satu negara dengan negara 
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lain, tetapi juga antar kelompok dalam sebuah negara. Dalam sistem neoliberal, 

yang terpenting adalah pertumbuhan ekonomi dan bukan keadilan sosial atau 

pemerataan kesejahteraan (Giroux, 2009). Maka bisa difahami, dari kedua teori 

itu, bahwa kapitalisasi pendidikan hanyalah salah satu dampak saja dari 

neoliberalisme. Dampak globalisasi memanglah sangat besar dalam segala aspek 

kehidupan manusia. Jika dalam aspek politik, ia mewujudkan diri dalam bentuk 

keterbukaaan dan menguatnya proses demokrasi, dalam aspek pendidikan, 

globalisasi dan neoliberalisme telah mendorong lahirnya neoliberalisasi 

pendidikan (Zamroni, 2007). Neoliberalisme pendidikan dicirikan oleh tiga hal 

mendasar: 1) lepasnya, atau upaya untuk  melepas, tanggung jawab pendidikan, 

dari tangan pemerintah; 2) menyamakan dunia pendidikan dengan industri; dan 3) 

karena ia telah menjadi industri, maka dunia pendidikan hanyalah satu subsistem 

kecil dalam aktivitas ekonomi kapitalis dan  neoliberal.  

Karena itu, harus dinyatakan di sini bahwa dampak globalisasi terhadap 

pendidikan nasional amat besar, meskipun sulit dijabarkan dalam fakta dan angka. 

Dampak yang amat jelas adalah bahwa globalisasi akan mendorong kebijakan 

yang didasarkan pada finansial kapitalistik yang pada akhirnya akan menjauhkan 

pendidikan dari kalangan penduduk yang secara ekonomi tidak mampu. Orientasi 

pendidikan bergeser dari pelayanan umum menjadi komoditas ekonomi, akibatnya 

peran, kemampuan dan tanggungjawab pemerintah semakin terbatas. Sementara 

pada saat yang sama, situasi itu memicu lahirnya kecenderungan yang kuat akan 

komersialisasi dan komodifikasi pendidikan (Zamroni, 2007: 5, 10, 178).  
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Tak bisa dipungkiri, sejumlah fakta belakangan ini memang merujuk ke 

pembenaran teori ini. Berdirinya Badan Hukum Pendidikan (BHP), klasifikasi 

masuk perguruan tinggi melalui jalur regular dan mandiri, misalnya, ditengarai 

oleh para pemerhati pendidikan sebagai imbas dari globalisasi dan liberalisasi 

pendidikan. Dalam Undang-Undang BHP, jika kita teliti secara seksama, akan 

muncul kesan bahwa negara memang secara perlahan-lahan ingin melepaskan 

tanggung jawab pendidikan itu. Misalnya pada bab VI Pasal 40 Ayat (2) yang 

berbunyi, “Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum 

pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. Dalam pasal 41 ayat (1) memang terdapat “jaminan” dalam 

pendanaan pendidikan dengan menyatakan bahwa, “Pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya pendidikan 

untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya 

operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta 

didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional 

Pendidikan.” Tetapi kalimat “standar pelayanan minimal” menunjukkan 

bagaimana enggannya negara dalam membiayai pendidikan. Lebih lanjut ayat (3) 

menyebutkan, “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan 

biaya pendidikan pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan 

menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar 

Nasional Pendidikan.” Pada ayat (4) dinyatakan, ”Pemerintah dan pemerintah 
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daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (sepertiga) 

biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan 

menengah berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar 

Nasional Pendidikan”. 

Sekilas, kita bisa melihat bahwa di samping masalah neoliberalisme, jika 

telah menjadi sistem nasional, maka pendidikan tidak dapat dilepaskan dari faktor 

politik dan kekuasaan. Eko Prasetyo menegaskan bahwa yang paling utama dalam 

dunia pendidikan adalah politik penguasa, sehingga minimnya anggaran 

pendidikan adalah penghinaan pada akal sehat (Prasetyo, 2005). Karena itu 

kebijakan yang diterapkan oleh suatu pemerintah pasti akan mempengaruhi 

kebijakan pendidikan. Anggaran yang minim ditunjang oleh makin mengecilnya 

peran negara dalam pendidikan, telah menjadikan pendidikan hanya jadi tawanan 

penguasa modal. 

Dalam hal ini, Aang Kusmawan (2010) dari Universitas Pendidikan 

Indonesia, Bandung, menunjukkan persetujuaannya bahwa pendidikan telah 

menjadi komoditas sebagai akibat dari merebaknya logika pasar. Menurutnya, 

komodifikasi pendidikan merupakan gagasan yang muncul dari Barat, terutama 

berkaitan dengan logika pasar yang menganggap bahwa keberadaan pemerintah 

dalam dunia pendidikan hanyalah akan menjadi penghambat karena birokrasi 

yang panjang dan berbelit. Oleh karena itu, keberadaan dan peran-peran 

pemerintah dalam dunia pendidikan harus ditekan seminimal mungkin. Hal-hal 

seperti inilah yang antara lain menjadi materi pembahasan pada forum General 

Agreement on Trade and Service (GATS). Ironisnya, forum semacam ini menjadi 
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tempat dan media yang strategis bagi negara-negara maju untuk menerapkan 

idenya tersebut kepada negara-negara berkembang. Tidaklah mengada-ada, jika 

para pengamat pendidikan menilai kebijakan pendidikan di Indonesia sebagai 

kebijakan yang memiskinkan masyarakat. 

Perpaduan neoliberalisme yang lebih mementingkan pertumbuhan 

ekonomi dengan kebijakan pendidikan pemerintah yang tidak memihak 

masyarakat miskin dan komersialisasi pendidikan, telah menjadikan pendidikan 

semakin jauh dari jangkauan masyarakat miskin. Maka bisa difahami dari konteks 

ini ketika kemudian lahir sejumlah teori pendidikan yang berusaha membebaskan 

rakyat dari belenggu-belenggu semacam ini. 

Dalam konteks teoretis, para ahli pendidikan biasanya membedakan teori-

teori pendidikan, berdasarkan orientasinya menjadi tiga, yaitu: paradigma 

pendidikan konservatif, pendidikan liberal dan pendidikan kritis (Mu’arif, 2005: 

54-64). Paradigma pendidikan konservatif adalah sebuah cara pandang terhadap 

pendidikan yang pada umumnya sangat anti perubahan. Karena bersifat anti 

perubahan, maka dengan sendirinya cenderung mempertahankan hal-hal yang 

telah mapan. Dalam situasi seperti ini, manusia mengalami apa yang oleh Paulo 

Freire disebut dengan kesadaran magis (magic consciousness) (Murtiningsih, 

2004: 63). Maka model pendidikan yang seperti ini hanya akan menjadikan 

peserta didik sebagai manusia yang cenderung pasif dan apatis dalam menghadapi 

kehidupan. Dengan kata lain, pendidikan konservatif adalah paradigma yang 

membelenggu kebebasan individu. 
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Di sisi lain, paradigma pendidikan liberal menekankan pada kebebasan 

individu. Paradigma ini cenderung membebaskan manusia untuk melakukan 

keinginan dan haknya, karena kebebasan individu adalah hal mendasar bagi 

kehidupan manusia. Namun demikian, paradigma inipun masih memiliki 

persinggungan dengan paradigma yang pertama, yaitu keduanya masih sama-sama 

memiliki kecenderungan untuk memelihara kemapanan nilai. Bahkan, proses 

pendidikan difahami sebagai media pelanggengan nilai-nilai yang telah mapan.  

Berbeda dari kedua paradigma di atas, paradigma pendidikan kritis 

menghendaki adanya perubahan sosial sebagai sarana untuk menciptakan keadilan 

dalam masyarakat. Paradigma ini mengidealkan adanya sebuah dunia tanpa 

subordinasi. Semua manusia hidup dalam sebuah struktur sosial yang seimbang. 

Untuk mencapai tujuan itu, paradigma pendidikan kritis menjadikan penyadaran 

sebagai tujuan. Karena penyadaran adalah tujuan dari pendidikan kritis, maka 

pemihakan kepada kelompok-kelompok tertindas menjadi ciri yang sangat penting 

bagi model pendidikan ini. Paradigma kritis menghendaki agar manusia menjadi 

subjek bagi kehidupannya sendiri karena pada dasarnya, dalam istilah Paulo 

Freire, manusia adalah subyek yang sadar (cognitive) (Mu’arif, 2005: 64) dan 

pendidikan pada dasarnya adalah proses pembebasan manusia dari berbagai 

penindasan (Tilaar, 1999: 27). 

 Dalam kaitan dengan teori pendidikan kritis ini, perlu diketengahkan 

tentang tiga model kesadaran manusia menurut Paulo Freire, yaitu: 1) kesadaran 

magis; 2) kesadaran naïf; dan 3) kesadaran kritis (Murtiningsih, 2004: 63-64). 

Kesadaran magis adalah kesadaran palsu, di mana manusia mengalami 
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ketertindasan, tetapi tidak menyadari ketertindasan itu. Sementara kesadaran naïf 

adalah sebuah keadaan di mana orang mulai bisa menyadari ketertindasannya, 

tetapi kurang bisa menganalisis struktur-struktur sosial di sekitarnya. Tahapan 

paling tinggi dari kesadaran manusia, menurut Freire adalah kesadaran kritis yang 

menyatakan sebuah keadaan di mana seseorang menyadari kertindasannya dan 

berusaha dengan kesadarannya itu untuk keluar dari belenggu ketertindasan, baik 

oleh individu maupun kelompok. 

 Berkaitan dengan paradigm pendidikan kritis ini, menurut Paulo Freire, 

sebagaimana dijelaskan oleh Murtiningsih (2004), masyarakat terbagi ke dalam 

dua kelompok, yaitu: kelompok tertindas dan kelompok penindas. 

Mempertimbangkan keadaan ini, maka pendidikan bagi kaum terindas harus 

dirancang sebagai sebuah alat perlawanan demi pembebasan. Peran itu hanya bisa 

dimainkan oleh pendidikan kritis. Lebih dari itu, pendidikan kritis adalah 

pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Dalam pandangan Freire, 

pendidikan kaum tertindas harus berada pada dua tingkat, yaitu: 1) membuka 

selubung dunia ketertindasan, serta mengajak kaum tertindas itu memiliki 

komitmen untuk melakukan transformasi yang menghasilkan perubahan; dan 2) 

meskipun pendidikan kritis bertujuan menyingkap selubung ketertindasan, tidak 

berarti bahwa pendidikan ini hanya menjadi hak eksklusif kaum tertindas. 

Sebaliknya, ia adalah bagian dari proses pendidikan bagi semua orang dalam 

upaya perlawanan untuk mewujudkan kemerdekaan secara permanen. Bagi Freire, 

sebuah konsep tanpa tindakan nyata hanya akan berbuah dengan verbalisme 

kosong (h. 64). 
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 Selain ketiga paradigma di atas, Tilaar (1999: 19-31) menyebutkan adanya 

sejumlah pendekatan dalam pendidikan, yang secara garis besar bisa digolongkan 

menjadi dua, yaitu: Pendekatan Reduksional dan Pendekatan Holistik-Integratif. 

Pada dasarnya, pendekatan reduksional melihat pendidikan dari berbagai aspek-

aspek kehidupan manusia yang spesifik, karena itu di dalam pendekatan yang 

pertama ini, terdapat beberapa pendekatan lagi, yaitu: a) pendekatan pedagogisme, 

yang melihat pendidikan semata-mata sebagai aktivitas pengajaran; b) pendekatan 

filosofis yang mengkaji pendidikan dari aspek-aspek filosofis; c) pendekatan 

religius yang mendekati pendidikan melalui cara pandang agama; d) pendekatan 

psikologis mencoba melihat pendidikan dalam kaitannya dengan dinamika 

kejiwaan manusia; e) pendekatan negativis yang memandang pada dasarnya 

manusia tidak mengetahui apa sebelum adanya pendidikan; dan f) pendekatan 

sosiologis, yang melihat pendidikan dalam hubungannya dengan interaksi antara 

manusia satu dengan yang lain, kelas sosial satu dengan lainnya. Berkaitan dengan 

pendidikan kritis Paulo Freire yang telah disinggung di atas, Tilaar 

menggolongkannya ke dalam pendekatan sosiologis. 

 Sementara pendekatan kedua (Holistik-Integratif) memandang pendidikan 

merupakan gabungan, interaksi, relasi antara berbagai sektor atau aspek dalam 

kehidupan manusia. Maka, pendekatan ini dibedakan dari pendekatan pertama, 

setidaknya dari lima ciri, yaitu: a) melihat pendidikan sebagai suatu proses yang 

berkesinambungan; b) proses pendidikan bermakna proses menemukan dan 

menumbuhkembangkan eksistensi manusia; c) mengakui eksistensi manusia yang 

memasyarakat; d) proses pendidikan terjadi dalam sebuah masyarakat yang 
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membudaya; dan e) proses bermasyarakat dan membudaya ini tidak terlepas dari 

dimensi ruang dan waktu (Tilaar, 1999: 28-31). 

Dengan mempertimbangkan kerangka teori di atas, maka sesungguhnya 

pendidikan yang mengeksklusikan kelompok masyarakat miskin, tertindas, atau 

terpinggirkan sama sekali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pemanusiaan 

manusia atau pembebasan manusia dari ketertindasan. Dalam kaitannya dengan 

pendidikan nasional sebagaimana telah banyak disinggung di atas, Tilaar (1999: 

69) menegaskan bahwa pendidikan nasional sama sekali tidak diarahkan untuk 

pemenuhan kepentingan pemerintah, atau satu golongan yang kaya saja; tetapi 

untuk kepentingan rakyat. Pendidikan nasional merupakan pengabdian pada 

perbaikan kehidupan rakyat. 

Kita telah banyak menyinggung bagaimana peran negara dalam 

pendidikan dan pernyataan seperti yang dikemukakan oleh Tilaar memang sangat 

ideal. Tetapi ketika kemampuan negara untuk menyediakan pendidikan sangat 

terbatas, maka organisasi-organisasi keagamaan seharusnya memberikan 

kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kasus Muhammadiyah, 

Kuntowijoyo (2008) mengakui peran yang telah dimainkan oleh organisasi ini 

dalam menyediakan pendidikan. Kunto menulis: “Ituah sebabnya sulit 

membayangkan dapat muncul golongan Muslim terpelajar yang siap menghadapi 

kehidupan modern tanpa adanya sekolah-sekolah Muhammadiyah” (2008: 452). 

Pernyataan Kuntowijoyo ini adalah penegasan betapa peran 

Muhammadiyah dalam dunia pendidikan memang tidak dapat dipandang remeh; 

termasuk dalam kaitannya dengan pengentasan kelompok tertindas. Tetapi 
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Kuntowijoyo buru-buru menambahkan bahwa prestasi sosial Muhammadiyah 

yang berlangsung dalam tradisi modernitas dan rasionalisasi itu bukan tanpa efek 

samping. Salah satunya adalah lahirnya gejala individualisme. Kuntowijoyo 

menganalisa: 

Tetapi, sungguh harus segera dikatakan bahwa pelbagai upaya 

rasionalisasi dan pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu 

membawa risiko-risiko dan biaya-biayanya sendiri. Pertama-tama 

adalah gejala individualisme. Hilangnya bentuk budaya yang 

mengikat masyarakat menjadi unit yang utuh seperti tampak dalam 

kesatuan-kesatuan masyarakat desa yang mempunyai sistem 

pemerataan ekonomi, pemupukan solidaritas, dan kerja sama, telah 

melonggarkan ikatan sosial masyarakat desa… Memasuki sekolah 

Muhammadiyah, seperti juga memasuki sekolah lain, lebih merupakan 

hubungan berdasarkan kontrak daripada hubungan berdasarkan nilai 

atau tradisi (Kuntowijoyo, 2008: 452-453). 

 

Kritik Kuntowijoyo ini teramat lugas. Sayangnya, meskipun Kuntowijoyo 

telah menyampaikan kritik itu lebih dari satu dasawarasa silam, tetapi keadaan 

dalam pendidikan Muhammadiyah tidak banyak berubah. Di samping sebagai 

akibat rasionalisasi tadi, kenyataan di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang 

demikian itu disebabkan pula oleh lajunya industrialisasi dan penetrasi 

kapitalisme. Dalam bahasa Kuntowijoyo, ibarat tumbuh-tumbuhan, 

Muhammadiyah seperti pohon yang menghasilkan buah bergizi, tapi tanpa bunga 

dan rasa (2008: 454). 

 Kritik atas disorientasi atau setidaknya pergeseran orientasi sosial 

Muhammadiyah itu telah lama pula disampaikan oleh pemikir sosial keagamaan 

lainnya. Moeslim Abdurrahman (2003), misalnya, seringkali memberikan kritik 

terhadap hal ini. Menurut Moeslim, Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan 

sosial hanya kepeduliannya secara spiritual yang sangat dekat dengan kaum 



32 
 

miskin dan anak yatim yang disantuni. Tetapi ada banyak hal yang menjadikan 

Muhammadiyah perlahan-lahan kehilangan pemihakan itu. Sehingga,  

Mengharapkan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial “pembebasan” 

tidak bisa lain harus berani merubah orientasi dasarnya, yakni dari 

gerakan anti-bid’ah, ke praksis anti kemungkaran sosial. 

Muhammadiyah harus memiliki teologi sosial yang baru untuk 

membaca dunia yang berubah sekarang ini, tidak hanya dari perspektif 

teks yang suci dan ideal, namun dari kondisi pergulatan sejarah umat 

manusia yang diwarnai konflik dan ketidakadilan (Abdurrahman, 

2003: 161).  

 

 Dalam konteks seperti ini, teori-teori yang dikemukakan oleh 

Kuntowijoyo dan Moeslim Abdurrahman sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat 

analisis untuk menakar kembali nilai-nilai al-Ma’un dalam Muhammadiyah, 

khususnya dalam dunia pendidikan. Meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda, 

kedua pemikir ini menempatkan “transformasi” sebagai bagian penting dari proses 

pemerdekaan kelompok tertindas. Kembali ke Moeslim Abdurrahman, ketika 

menggagas “Islam Transformatif”, ia mengakui bahwa hal itu didorong oleh 

pengamatannya terhadap proses modernisasi yang hanya bisa dijangkau oleh kelas 

menengah saja. Sementara di mana-mana terjadi marginalisasi sosial, khususnya 

di kalangan masyarakat petani dan buruh. Bahkan kelompok-kelompok 

terpinggirkan ini sama sekali tidak tersentuh oleh pesan-pesan tekstual Islam 

(2003: 183). Sementara Kuntowijoyo (2008 dan 1997), melihat bahwa selama ini 

Muhammadiyah belum berhasil menerjemahkan kelompok-kelompok sosial mana 

yang secara objektif bisa dikelompokkan sebagai masakin, fuqara’, dan 

mustadh’afin. Pada umumnya istilah-istilah ini masih difahami secara normatif-
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subjektif. Akibatnya Muhammadiyah tidak pernah siap merespon tantangan 

perubahan sosial yang empiris. 

 Neoliberalisme dalam dunia pendidikan, kapitalisasi pendidikan, dan 

menguatnya gejala marginalisasi sosial adalah bentuk perubahan sosial empiris 

yang terjadi itu. Maka, dengan seluruh uraian teoritik di atas bermaksud 

menggarisbawahi bahwa kesemua teori ini berguna untuk membaca dan 

memetakan bagaimana posisi teologi al-Ma’un baik dalam konteks teori maupun 

praktik pedidikan di Muhammadiyah. 

 

H. METODE PENELITIAN 

1. Lingkup Penelitian 

Sukmadinata membagi lingkup penelitian pendidikan pada pendidikan 

teoritis dan pendidikan praktis. Pendidikan teoritis dibagi lagi dalam tiga kajian 

pokok yaitu; kajian filosofis tentang pendidikan, pendidikan dalam orientasi dan 

konsep-konsep pendidikan. (Sukmadinata: 2006, 42). Mencermati apa yang 

dipaparkan oleh Sukmadinata di atas, maka  penelitian ini secara teoritis lebih 

mengarah pada pendidikan dalam orientasi, yang di dalamnya dibahas mengenai 

transmisi, tansaksi dan transformasi.  Penelitian ini juga masih bersifat dasar 

(basic research) yang diarahkan pada pengembangan teori  dan konsep, dalam hal 

ini adalah konsep teologi al-Ma’un.  
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2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang menggabungkan antara interaktif dan non interaktif. 

  

3. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data akan 

dilakukan melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan sebagai sumber 

primer maupun skunder. Sumber data prime yang digali dalam penelitian ini 

berupa dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang teologi al-Ma’un sebagai 

penguat teori. Adapun sumber data skunder diperoleh melalui telaah buku-buku 

yang relevan dengan kajian yang dimaksud.  

 

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka 

penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah,  Kajian Pustaka, Kerangka 

Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan. 

Bab II akan mengulas mengenai al-Ma’unisme dalam teologi 

Muhammadiyah kontemporer. Bab ini juga akan mencoba membandingkan 

doktrin teologi al-Ma’un dengan penafsiran-penafsiran teologi kontemporer, baik 

yang dihasilkan oleh pemikir dan intelektual Muslim Indonesia, atau 

mancanegara. 
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Bab III membicarakan tentang globalisasi, neoliberalisme dan 

pengaruhnya terhadap kapitalisasi pendidikan. Pada bab ini akan diuraikan secara 

singkat sejarah globalisasi, sikap dunia dalam menghadapi globalisasi tersebut 

serta aspek-aspek yang dirugikan oleh globalisasi serta neoliberalisme, tidak 

terkecuali aspek pendidikan. Dalam hal ini akan dilanjutkan pembahasan tentang 

pendidikan kritis yang akan sebagai pendidikan alternatuf yang perlu 

dikembangkan sebagai reaksi atas menggejalanya kapitalisasi pendidikan.  

Bab IV adalah sejarah pendidikan Muhammadiyah secara umum, dengan 

melihat aspek sejarah, karakteristik dasar dan konteks sosial lahirnya model 

pendidikan Muhammadiyah. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran yang 

cukup menyeluruh tentang pendidikan Muhammadiyah, untuk kemudian 

dikaitkan dengan situasi masa kini. Tanpa mengetahui sejarah dan hal-hal 

mendasar itu, sulit menemukan apakah sesungguhnya yang saat ini berlangsung 

dalam pendidikan Muhammadiyah. 

Bab V akan melakukan analisa terhadap konsep al-Ma’un sebagai doktrin 

teologis. revitalisasi dan pemaknaan ulang sebagai alternative penyelesaian atas 

menggejalanya paham neoliberalisme pendidikan akhir-akhir ini. Solusi 

alternative ini mencakup pendidikan dari aspek filosofis, metode/pendekatan, 

pengembangan kurikulum serta mengamati kebijakan politik pendidikan. Dari 

semua aspek yang dimaksud diharapkan akan terwujud system pendidikan 

pembebasan yang memihak kaum marginal dan peka terhadap problem 

kemanusiaan.  
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Bab VI sebagai penutup dan kesimpulan akan dipaparkan hasil penelitian 

sebagai  jawaban atas  rumusan masalah di atas sekaligus rekomendasi untuk 

penelitian mendatang terhadap permasalahan-permasalahan yang belum tertuang 

dalam tesis ini. 


