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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sebuah proses, sekaligus sistem  yang bermuara 

pada pencapaian  kualitas manusia tertentu yang dianggap  dan diyakini 

sebagai kualitas idaman (desirable quality).1 Manusia sebagai hamba yang 

berperadaban tinggi, sudah barang tentu harus menjaga dan mewariskan  

nilai-nilai dan karakteristiknya kepada generasi selanjutnya,  untuk 

menjaga dan mewariskan  nilai-nilai dan karakteristik tersebut dilakukan 

dengan berbagai cara salah satu diantarannya melalui pendidikan.  

Di tengah era keterbukaan informasi dan gencarnya arus 

globalisasi2 telah menyebabkan terjadinya perubahan dengan proses yang  

cepat dan signifikan pada dunia pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan 

Islam juga mengalami perubahan serta pasang surut sejalan dengan 
                                                            

1Muhmidayeli, et al., Membangun Paradigma Pendidikan Islam (Riau: 2007), hal. 187. 
2Anthony Giddens dalam buku  The Consequences of Modernity (1990) dan Runaway 

World: How Globalization is Reshaping our Lives(1999) memberi penjelasan  bahwa globalisasi 
merupakan  proses  perubahan yang menghasilkan dunia semakin menyatu, sempit, dan saling 
tergantung serta terjadi secara cepat, siapa pun tidak akan mampu mengendalikannya. Sebagai 
akibat dari globalisasi tersebut pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, informasi,  dan 
transformasi yang menjadikan  sejenis desa global (global village), sehingga tidak heran antara 
negara-bangsa bisa saling memberi pengaruh baik positif maupun negatif. Francis Fukuyama 
dalam buku kontroversional, The End of History  And The Last Man (1992), mengatakan akibat 
adannya pengeruh globalisasi maka  “sejarah”  telah berakhir.   Hal itu  tidak bisa dipisahkan dari 
adanya  demokrasi liberal barat yang  telah mengunggguli komunisme yang ditandai dengan 
runtuhnya uni soviet serta munculnya  era renaissance atau enlightenment. Di mana era ini 
ditandai dengan zaman ketika ilmu-ilmu  dan teknologi berkembang dan munculnya gerakan-
gerakan intelektual yang kritis terhadap mitos metafisika, tradisi, otoritas, dogmatisme dan 
seterusnya, yang  dimulai di  Eropa, seperti Prancis dengan revolusi industrinya, Inggris, dan 
Jerman. Lihat Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21 
(Yogyakarta: 2003), hal. 10. 
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kemampuan para pengelolannya dalam merespon perubahan dan tuntutan 

masyarakat. Dengan demikian globalisasi telah menuntut para pendidik, 

pakar, pemerhati dan pengelola dunia pendidikan untuk menciptakan 

trobosan-trobosan baru yang dapat mengikuti perubahan tatanan 

kehidupan masyarakat masa kini,  trobosan yang mampu membentengi 

gerak dan perkembangan yang menyebabkan problematika global,3 serta 

trobosan yang mampu menjawab tantangan zaman serta mampu 

menciptakan generasi yang intelektual dan bermoral. 

Sebenarnya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, beberapa 

tokoh diantarannya Ahmad Dahlan dan Mukti Ali telah menggagas dan 

mempelopori pembaharuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. 

Ahmad Dahlan misalnya, berusaha menciptakan sistem pendidikan yang 

mengadopsi pendidikan Barat dalam rangka memajukan pendidikan 

Islam.4 Mukti Ali, mantan Menteri Agama (1972-1977)  melalui 

diterbitkannya  SKB Tiga Menteri5  berusaha melakukan desain 

pendidikan melalui integrasi kurikulum dengan melakukan berbagai 

macam tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan.6 Kemudian  

                                                            
3Bergulirnya arus ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh perkembangan peradaban dan 

kebudayaan memicu permasalahan global hal ini dapat dilihat dengan merajalelanya program-
program internet yang kian mengotak-atik pemikiran generasi muda, munculnya pusat 
perbelanjaan modern yang  menumbuhkan generasi konsumerisme, selain itu adanya globalisasi 
ekonomi yang sering disebut dengan perdagangan bebas atau Asean Free trade Area (AFRA) atau 
perdagangan bebas antar negara lainnya menyebabkan babak baru kehidupan yang tidak mungkin 
terelakkan. 

4Khozin, Jejak-Jejak Pendidikan Islam Di Indonesia (rev. ed.;Malang, 2006), hal. 259. 
5Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan 

Menteri Dalam Negeri pada tahun 1975. 
6Imam Tolkah, dan Ahmad Barizi, Membuka Jendela Pendidikan  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hal. vii, dikutip oleh Khozin, Op.Cit., hal. 259-260. 
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diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sampai yang 

terbaru munculnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20  Tahun 2003 beserta Peraturan Pemerintah yang menyertainnya.  

Akan tetapi agaknya spirit gagasan para tokoh itu belum 

sepenuhnya ditangkap oleh pengelola pendidikan. Ada satu dua 

pendidikan Islam yang betul-betul tampil dengan desain baru, akan tetapi 

secara kuantitas jumlahnya terbatas sehingga belum bisa tampil sebagai 

sebuah gerakan.7 Yakni, mampu tampil sebagai pendidikan model tetapi 

dalam jumlah yang representatif dan berpengaruh yang signifikan dalam 

menyiapkan generasi bangsa. Karena terbatas jumlahnya mengesankan 

bahwa pendidikan Islam sejauh ini cenderung jalan ditempat. Namun lebih 

miris dari pada itu kondisi pendidikan Islam selama kurun waktu lebih dari 

beberapa dasawarsa sejak Indonesia bebas dari kolonialisme bisa 

dikatakan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kemajuan bangsa.  Bahkan pendidikan Islam belum mampu memberikan 

tanggapan atau jawaban ketika dituntut perannya untuk mengatasi 

berbagai persoalan moral dan mentalitas bangsa, khususnya umat Islam. 

Harus dikatakan dengan jujur, bahwa pendidikan Islam saat ini kelihatan 

sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan 

kecenderungan perkembangan masyarakat sekarang dan masa mendatang.8 

                                                            
7Ibid. 
8Ayumardi Azra, Pendidikan Islam,Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru 

(Jakarta: 2000), hal. 31. 
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Dengan realitas tersebut pendidikan Islam dapat dikatakan  tengah 

mengalami masa intelectual deadlock.9 Diantara indikasinya adalah 

pertama, minimnya upaya pembaharuan, dan kalau ada kalah cepat 

dengan perubahan sosial, politik, dan kemajuan iptek. Kedua, praktik 

pendidikan Islam sejauh ini masih memelihara warisan yang lama dan 

tidak banyak melakukan pemikiran kreatif, inovatif, dan kritis terhadap 

isu-isu aktual. Ketiga, model pembelajaran pendidikan Islam terlalu 

menekankan pada pendekatan intelektualisme-verbalistik dan menegasikan 

pentingnya interaksi edukatif dan komunikasi humanistic antara guru-

murid. Keempat, orientasi pendidikan Islam menitikberatkan pada 

pembentukan ‘abd atau hamba Allah dan tidak seimbang dengan 

pencapaian karakter manusia muslim sebagai khalifah fi al- ardl.10 

Konsekuensinnya, pendidikan Islam lebih berperan  dalam peningkatan 

daya spiritual atau teo-sentris semata, pada akhirnya ilmu-ilmu yang 

dikembangkan sebatas reveleeled sciences (ilmu-ilmu yang diwahyukan), 

seperti tafsir, hadis, fiqh, dakwah, ushul al-din, syariah, adab beserta 

semua cabangnya. Sementara itu, ilmu-ilmu modern yang termasuk dalam 

acquired knowlerge (ilmu-ilmu yang diperoleh), seperti natural sciences, 

social sciences dan humaniora dikesampingkan atau pun kalau 

                                                            
9Kondisi tersebut disebabkan pendidikan Islam masih berada dalam posisi problematik 

antara diterminisme historik dan realisme praktis, yakni pendidikan Islam belum sepenuhnya bisa 
keluar dari idealisme dan hegemonik terhadap kejayaan pemikiran dan peradaban Islam masa 
lampau. Disisi lain pendidikan Islam dipaksa untuk mau menerima perskripsi-perskripsi masa kini, 
khususnya yang datang dari Barat dengan orientasi yang sangat praktis. 

10Adb. Rachman Assegaf, Membangun Format Pendidikan Islam Di Era Globalisasi, 
dalam Imam Machali dkk, “Pendidikan Islam dan Tantangan Global,” (Yogyakarta: 2004), hal. 8-
9. 
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dikembangkan berakhir dengan dikotomi ilmu, antara agama-umum, 

iman-ilmu, ilmu-amal,  duniawi-ukhrawi, material-spiritual dan lain-lain.11 

Sebenarnya ketika  melihat pendidikan umum pun kondisinya tidak 

berbeda jauh dengan pendidikan Islam, tidak lepas dari permasalahan, 

berbagai konsep yang ada sebelumnya dipandang tidak mampu mengatasi 

pendidikan nasional. Penanganan yang serba sentaralistik, serba seragam, 

dan birokratis yang menyebabkan masyarakat kehilangan daya inovasi, 

misalkan saja dalam masalah Ujian Nasional (Unas) di mana masyarakat 

tengah dilanda ”krisis kepercayaan” terhadap berbagai kebijakan 

pendidikan. Sampai-sampai Unas yang sebenarnya merupakan bagian tak 

terpisahkan dari keseluruhan isi, jiwa, dan semangat pelaksanaan Undang-

Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 (terutama pasal 35 tentang standar 

nasional pendidikan, pasal 57, 58, dan 59 tentang evaluasi, pasal 60 

tentang akreditasi, dan pasal 61 tentang sertifikasi), dinilai sebagai 

kebijakan yang kontroversial.12 

Penyebab permasalahan yang melingkupi dunia pendidikan Islam 

secara sepesifik dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor,  yaitu, faktor 

eksternal dan internal. Yang berupa faktor eksternal, pertama, sikap 

diskriminatif pemerintahan yakni, peranan pemerintah terhadap lembaga-

lembaga pendidikan Islam sejak awal kemerdekaan sampai sekarang dapat 

dikatakan sangat minim. Data kuantitatif dari Departemen Agama 

                                                            
11Khozin, Op. Cit., hal. 265-266. 
12Malik Fadjar, “Membermaknakan Ujian Nasional, ” Jawa Post.  edisi  Senin, 10 Mei 

2010, hal. 2. 
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menunjukkan bahwa MI swasta mencapai 95,2 persen sedangkan MIN 

hanya 4,8 persen. Keadaan ini terbalik dengan Sekolah Dasar Negeri yang 

berjumlah 93,1 persen dan SD swasta hanya 6,9 persen. Pada tingkat MTs 

terdapat 75,7 MTs swasta dan hanya 24,3 MTsN. Sedangkan SMPN 

berjumlah 44,9 persen berbanding 55,1 persen SMP swasta. Pada tingkat 

selanjutnya terdapat 70 persen MA swasta berbanding 30 persen MAN. 

Sedangkan SMUN berjumlah 30,5 persen berbanding SMU swasta 

sebanyak 69, 4 persen.13 Sedangkan diskriminatif dalam penganggaran dan 

pendanaan pemerintah terhadap subsidi perkapita bagi anak-anak bangsa 

yang belajar pada lembaga-lembaga pendidikan Islam diketahui pada 

tahun 2000  misalkan,  anggaran biaya pendidikan persiswa MIN adalah 

Rp. 19.000 sedangkan siswa SDN adalah Rp. 100.000,- (1: 5,2); MTsN 

per siswa adalah Rp. 33.000 sedangkan persiswa SMPN adalah Rp. 46.000 

(1: 1,4); sedangkan siswa SMUN Rp. 67.000,- per mahasiswa IAIN Rp. 

50.000,- berbanding Rp. 150.000 permahasiswa universitas/institut negeri 

(1: 3).14 Dari  data tersebut yang menjadi korban tindakan diskriminatif 

paling mencolok adalah pandidikan Islam.  Kedua, yakni mindset dikotomi 

kelembagaan dan subtansial antara pendidikan Islam dengan pendidikan 

umum, akibatnya kalangan eksekutif, legislatif, politisi, ilmuwan, birokrat, 

                                                            
13Ibid., hal. 42. 
14Masykuri Abdillah dan Mastuki HS, “Potret Pendidikan Islam di Indonesia,” Kompas, 

18 Maret 2000, hal. 2. 
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memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga ketika membuat kebijakan 

tentang pendidikan  berdasarkan cara pandang mereka sendiri.15 

Dari  faktor internal, pertama, pendirian lembaga pendidikan Islam 

umumnya hanya didasarkan semangat dakwah, motif ini  pada tataran 

ideal sangat bagus karena akan mendorong semangat kerja yang tinggi. 

Akan tetapi pada tataran empirik, semangat tersebut pada umumnya 

dijadikan modal yang serba apa adannya dan serba apa bisanya dengan 

dalih ikhlas beramal dan lillahi taala, yang terpenting kewajiban agama 

yaitu dakwah telah ditunaikan. Akhirnya pengelolaan pendidikan Islam 

tidak professional tidak menerapkan manajemen modern,16 yang 

semestinnya diterapkan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Kedua, 

sikap ambivalen pengelola pendidikan Islam terhadap misi yang 

diembannya, di satu sisi menghendaki  pendidikan Islam sebagai lembaga 

sekolah umum berciri khas Islam tetapi di sisi lain terobsesi menjadikan 

pendidikan Islam sebagai pusat kajian ilmu-ilmu agama dan menghendaki 

lulusan ahli agama, akibatnya pendidikan Islam kebingungan dalam 

menentukan tujuan pendidikan.17 Ketiga, rendahnya sumber daya pendidik 

baik yang berupa tenaga kependidikan, dana, maupun sarana dan 

prasarana. Rendahnya kualitas tenaga kependidikan hampir dijumpai 

                                                            
15Dengan kondisi tersebut sederhanannya ketika penyelenggara pendidikan Islam 

menghadapi kesulitan dan keterbatasan  anggaran atau  sumber daya manusia akibatnya mutu 
pendidikan Islam sangat rendah, prasarana dan sarana pendidikan tidak memadai, guru dan tenaga 
kependidikan sangat terbatas  akhirnya terjadi  salah kamar (mismatch), kualitas keilmuan yang 
tidak memadai (unqualified atau underqualified).  

16Meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. 
17Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: 2009), hal. vi. 
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dalam keseluruhan varian tenaga kependidikan: penyelenggara dan kepala 

sekolah, guru, pustakawan,  laboran, dan lainnya. Sedangkan rendahnya 

sumber dana karena sebagian besar pendidikan Islam terletak di plosok-

plosok desa dengan tingkat ekonomi masyarakat pendukung yang pas-

pasan. Dengan ketersediaan dana yang pas-pasan tersebut tidak 

mengherankan jika dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam kondisi 

terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Menyadari bahwa pendidikan akan selalu terkait dengan perjalanan 

dan kelangsungan hidup generasi ke generasi, pendidikan merupakan 

investasi sosial, investasi sumber daya manusia, pendidikan merupakan  

modal manusia menghadapi masa depan dalam rangka  mengembangkan 

nilai-nilai kemanusiaan agar kehidupan manusia semakin beradab.18 Selain 

itu menyadari pula bahwa cita-cita untuk segera mewujudkan sebuah 

sistem pendidikan yang benar-benar mapan dan dapat diterima secara 

universal, berisi nilai-nilai falsafi yang serasi dengan fitrah manusia dan 

tatanan masyarakat, serta demi tercapainnya tujuan ideal pendidikan 

nasional sebagaimana yang telah  tertuang  dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20  Tahun 2003, pada bab II pasal 3 tersurat 

bahwa:   

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan  

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam  

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk  

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang  

                                                            
18Malik Fadjar,  Holistika Pemikiran Pendidikan  (Jakarta: 2005), hal. 4. 
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga  

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.19 

Maka keterpurukan pendidikan Islam pada khususnya dan 

pendidikan nasional pada umumnya perlu segera  dicarikan 

penyelesaiannya, atau dengan kata lain pendidikan Islam  memerlukan 

sebuah rekonstruksi konsep dasarnya, yakni perlunya merekonstruksi 

filsafat pendidikan Islam dengan menampilkan kembali gagasan, ide dan 

konsep dari para pemikir pendidikan Islam.  

Mengapa harus merekonstruksi filsafat pendidikan Islam?., karena 

masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia yang 

erat kaitannya  dengan nilai-nilai tentang sesuatu yang  dianggap benar. 

Jika filsafat dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangsa, 

maka mereka berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan yang nyata. Disinilah filsafat sebagai pandangan hidup 

difungsikan sebagai tolok ukur bagi nilai-nilai tentang kebenaran yang 

harus dicapai. Sehingga ketika ada permasalahan tentang pendidikan maka 

dalam pemecahannya memerlukan peran filsafat. Selain itu filsafat bagi 

masyarakat atau bangsa berkait erat dengan sistem pendidikan yang 

dirancang, jadi dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan awal  bahwa 

pendidikan pada hakikatnya merupakan hasil sepekulasi filsafat, tanpa 

                                                            
19Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Bandung: 2006), hlm. 

7. 
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filsafat pendidikan tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak mengetahui apa 

yang harus dikerjakan. 

Di sisi lain hubungan antara filsafat dan pendidikan tidak mungkin 

dapat dipisahkan. Filsafat menjadi dasar yang menjadi tumpuan suatu 

sistem pendidikan, filsafat berperan penting dalam suatu sistem 

pendidikan karena ia berfungsi sebagai pedoman bagi usaha-usaha 

perbaikan, meningkatkan kemajauan dan sebagi dasar yang kokoh bagi 

tegaknya sistem pendidikan.20 Sehubungan dengan kenyataan itu  Jalaludin 

dan Usman Said mengungkapkan filsafat pendidikan Islam  menjadi 

sangat penting untuk direkonstruksi dan dihadirkan kembali untuk 

mengatasi problematika pendidikan Islam, pendapat tersebut bukan tanpa 

alasan sebab filsafat pendidikan sebagaimana dijelaskan sebelumnya  

melingkupi masalah-masalah mendasar, universal dan konseptual, 

diharapkan pula dapat memberikan dasar berpijak bagi pelaksanaan 

pendidikan Islam.21 Dalam perinciannya filsafat pendidikan Islam setidak-

tidaknya akan mampu memberi manfaat diantarannya, membantu para 

perancang dan pelakasana pendidikan dalam membentuk pemikiran yang 

benar terhadap proses pendidikan, memberi dasar bagi pengkajian 

pendidikan secara umum dan khusus, menjadi dasar penilaian secara 

menyeluruh, memberi kesadaran intelektual, bimbingan bagi pelaksana 

pendidikan untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam bidang 

                                                            
20Muhammad Ali al Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, terj. Hasan Langgulum 

(Jakarta, 1978), hal. 34. 
21Jalaludin,Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: 1999), hal. 3. 
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pendidikan, dan memberikan pendalaman pemikiran tentang pendidikan  

dalam hubungannya dengan faktor spiritual, budaya, sosial, politik, dan 

aspek kehidupan lainnya.22 Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan 

untuk mengatasi  permasalahan tentang pendidikan Islam hal yang 

mendasar yang harus dibenahi adalah  filsafat pendidikan Islamnya.23  

Sedangkan tokoh pemikir pendidikan Islam yang representatif 

untuk direkonstruksi tentang gagasan, ide dan konsep  filsafat pendidikan 

Islamnya  adalah  Syed Muhammad Naquib al Attas, alasannya Syed 

Muhammad Naquib al Attas merupakan pemikir muslim terkemuka dan 

figur pembaharu pendidikan Islam yang memiliki keakuratan dalam 

memahami permasalahan umat Islam (pendidikan Islam) bila dibanding 

sarjana kontemporer lainnya,24 sehingga pemikirannya layak dikaji dan 

disebarluaskan. 

Selain itu, Syed Muhammad Naquib al Attas adalah seorang 

pemikir besar dan orisinil di dunia Islam kontemporer, karena Syed 

Muhammad Naquib al Attas telah menggulirkan ide-ide fundamental dan 

mapan yang telah diabaikan oleh sebagaian orang dan dipahami oleh 

sebagian yang lain. Dalam permasalahan ini Syed Muhammad Naquib al 

Attas mampu mengklarifikasiksan, menjabarkan, menghubungkan, dan 

mengimplementasikan ide-ide fundamental tersebut dengan lingkungan 

intelektual dan dinamika budaya umat Islam kontemporer ke dalam 
                                                            

22Ibid., hal.18. 
23Zuhairini, et. al., Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: 1992), hal. 16. 
24Wan Mohd Nor Wan Daud, Op. Cit., hal. 22. 
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lembaga pendidikan bertaraf internasional yaitu International Institute of 

Islamic Thought and Civilization (ISTAC), sehingga Fazlu Rahman25  

mengapresiasi Syed Muhammad Naquib al Attas sebagai seorang pemikir 

besar dan orisinil dunia. 

Lebih jauh lagi dengan ide-ide dan tulisan-tulisan Syed 

Muhammad Naquib al Attas dalam disiplin filsafat Islam yang menyentu 

berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu agama, pendidikan, dan sains termasuk 

diantara karya yang terbaik dan paling kreatif dalam khazanah pemikiran 

Islam kontemporer. Syed Muhammad Naquib al Attas merupakan orang 

pertama dari dunia Islam yang mampu mendefinisikan,  

mengonseptualisasikan, dan menjabarkan arti, lingkup,  dan muatan 

pendidikan Islam, ide dan metode Islamisasi ilmu pengetahuan 

kontemporer, hakikat dan pendirian universitas Islam, serta formulasi dan 

sistemisasi metafisika Islam dan filsafat sains dalam bentuk yang sangat 
                                                            

25Fazlur   Rahman   oleh Syafi'i  Ma'arif dikategori sebagai salah seorang pemikir  neo 
modernis  yang  paling  serius   dan   produktif   dan   juga   sebagai  seorang tokoh intelektual 
muslim yang memiliki latar belakang yang menarik. Rahman memiliki latar belakang tradisi 
keilmuan yang bertentangan, yaitu  keilmuan madrasah India Pakistan   yang  tardisional  dan  
keilmuan  Barat   yang   liberal,   keduanya   berpengaruh dalam membentuk intelektualismenya. 
Fazlur   Rahman     menyuguhkan analisis perkembangan pendidikan   tinggi  Islam. Fazlur   
Rahman   merumuskan alternatif metodologi pemikiran keIslaman, sebagai rumusan jalan keluar   
dari  seluruh   kritisisme   atas   sejarah   pemikiran    keIslaman.   Krisis  metodologi tampaknya 
sangat disadari oleh   Fazlur   Rahman     sebagai   penyebab   kemunduran   pemikiran Islam.   
Tampaknya   bahwa   alternatif   metodologi   dipandang  Rahman   sebagai   titik   pusat 
penyelesaian krisis  intelektualisme    Islam.   Implikasi   dari  alternatif  metodologis ini 
merupakan proyek besar umat Islam mengarah pada pembaharuan pemikiran Islam. Fazlur   
Rahman    menyadari     bahwa    proyek   besar   tersebut   selain   memerlukan   waktu  yang 
panjang juga memerlukan sarana penunjuang. Sarana penunjuang tersebut  adalah   sistem   
pendidikan   Islam,   sistem   pendidikan   harus   terlebih dahulu   dimodernisasi,   yakni   
membuatnya   mampu   menyokong   produktivitas   intelektual Islam dengan cara menaikkan 
standar-standar intelektualnya. Lihat Syafi’I Ma’arif, Fazlur  Rahman, Alquran dan Pemikirannya 
Dalam  Islam, Edisi Indonesia (Bandung: 1984). lihat juga Wan Mohd Nor Wan Daud, Op. Cit., 
hal. 61. 
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sistemati atau filosofi. Hal itu berbeda dengan kondisi  dunia Islam, di 

mana masih terjadi kekurang atas kajian filsafat pendidikan Islam yang 

disebabkan sangat sedikitnya pemikir Islam yang serius menulis tentang 

filsafat pendidikan, dan yang ada sebagaian beser pemikir Islam  tidak 

membekali dirinya dengan ide-ide filsafat yang bisa dijadikan sandaran 

dalam filsafat pendidikan, pada akhirnya berbagai diskusi mengenai 

pendidikan Islam hanya berhenti pada teori-teori pendidikan yang lemah, 

pemahaman yang simpelistis dan penerapan pendidikan yang tidak 

profesional. 

Dari segi akademik  Syed Muhammad Naquib al Attas merupakan 

pakar yang menguasi berbagai bidang keilmuan, seperti teologi, filsafat, 

metafisika, sejarah dan sastra. Dengan kemampuanya tersebut 

mengantarkan Syed Muhammad Naquib al Attas sering mendapatkan 

penghargaan internasional, baik dari para orientalis maupun dari para 

pakar peradaban Islam dan dari Melayu sendiri. Syed Muhammad Naquib 

al Attas telah banyak bersinggungan dengan berbagi lingkungan baik 

Barat maupun Timur dengan demikian keilmuan yang dimiliki Syed 

Muhammad Naquib al Attas bisa dibilang lintas peradaban. Sedangkan  

kontribusi dalam dunia pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al 

Attas diantarannya  menjadi pembicara dan peserta aktif dalam Konferensi 

Dunia Pertama mengenai pendidikan Islam (First World Conference on 

Islamic Education) yang berlangsung di Mekah pada tahun 1977 dan 

konferensi ke dua pada tahun 1980, arah dan tujuan diselenggarakannya 
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dua konferensi tersebut sangat jelas yakni  untuk memantapkan dan 

meningkatkan mutu pendidikan umat yang tengah mengalami degeradasi 

pasca dominasi Barat. Dalam konferensi ini Syed Muhammad Naquib al 

Attas ditunjuk  untuk memimpin komite yang membahas tujuan dan 

definisi pendidikan Islam. Dari beberapa uraian di atas tentang Syed 

Muhammad Naquib al Attas dapat disimpulkan  bahwa  al Attas 

merupakan seorang pakar filsafat pendidikan Islam, sehingga gagasan, ide, 

dan konsep  yang berlian tentang filsafat pendidikan Islamnya  perlu di 

rekonstruksi ulang demi kemajuan pendidikan Islam pada khususnya dan 

peradaban Islam pada umumnya.  

Alasan lain adalah kurangnya literatur dan karya ilmiah yang 

menelaah dan mengkaji secara sistematis serta utuh  tentang  filsafat 

pendidikan Islam dari pemikiran Syed Muhammad Naquib al Attas. Oleh 

karena itu, tidak berlebihan jika peneliti menganggap layak untuk diangkat 

sebagai penelitian skripsi, adapun judul penelitian skripsi yang peneliti 

ajukan adalah “Rekonstruksi Filsafat Pendidikan Islam;  Studi 

Pemikiran Syed Muhammad Naquib al Attas” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan masalahannya sebagai berikut:  

1. Bagaimana pemikiran  Syed Muhammad Naquib al Attas tentang 

metafisika, manusia,  alam, ilmu pengetahuan, dan etika? 

2. Bagaimana konsep filsafat pendidikan Islam (hakikat, landasan, 

tujuan, kurikulum, dan metode) Syed Muhammad Naquib al Attas? 

3. Bagaimana aktualisasi filsafat pendidikan Islam Syed Muhammad 

Naquib al Attas dalam mengatasi permasalahan pendidikan Islam 

di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Mendiskripsikan pemikiran  Syed Muhammad Naquib al Attas 

tentang metafisika, manusia,  alam, ilmu pengetahuan, dan etika. 

2. Mengungkapkan konsep filsafat pendidikan Islam (hakikat, 

landasan, tujuan, kurikulum, dan metode)  Syed Muhammad 

Naquib al Attas. 

3. Menguraikan  penerapan filsafat pendidikan Islam Syed 

Muhammad Naquib al Attas dalam mengatasi permasalahan 

pendidikan Islam di Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritik dari aspek keilmuan yaitu untuk memperluas dan 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang filsafat 

pendidikan Islam, kususnya kerangka dasar, konsep filsafat 

pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al Attas serta 

implikasinya terhadap permasalahan pendidikan Islam di 

Indonesia. 

2. Secara praktis diharapkan untuk menambah daftar referensi dalam 

rangka pengembangan pendidikan Islam oleh stakeholders di 

masyarakat, pembuat kebijakan (pemerintah), pemerhati, 

pengamat, praktisi maupun masyarakat umum. 

3. Secara umum hasil penelitian  yang jauh dari layak ini semoga 

memberi manfaat sebagai pijakan awal dalam perbaikan 

pendidikan Islam guna memecahkan  permasalahan-permasalahan 

kontemporer yang dihadapi masyarakat muslim, sehingga lewat 

rekonstruksi filsafat pendidikan Islam liberasi umat manusia segera 

terwujud. 

 

E. Definisi Oprasional 

Penelitian  berjudul  “Rekonstruksi Filsafat Pendidikan Islam;  

Studi Pemikiran Syed Muhammad Naquib al Attas” perlu di jelaskan agar 

tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasikan kandungan 
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judul dan memudahkan dalam memahami hal-hal yang dimaksud dalam 

judul, adapun penjelasan judul penelitian secara singkat sebagai berikut: 

1. Rekonstruksi   : perbuatan (cara dan sebagainya) 

membaharui.26 

2. Filsafat Pendidikan Islam :   

Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang 

berarti cinta, dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah, 

dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah.27 

Selain itu terdapat pula teori lain yang mengatakan bahwa filsafat 

berasal dari kata Arab falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, 

Philosophia: philos berarti cinta, suka (loving), dan sophia yang 

berarti pengetahuan, hikmah (wisdom). Jadi, Philosophia berarti 

cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran atau 

lazimnya disebut pholosopher yang dalam bahasa Arab disebut 

failasuf. 

Sedangkan pendidikan Islam, dari  kata “pendidikan” dan 

“Islam” ,  kata “pendidikan” bila ditinjau secara etimologis akan di 

jumpai kata tarbiyah, ta’lim, ta’dib yang dari kata tersebut 

memiliki makna sendiri-sendiri. Sedangkan  “Islam” yang  melekat 

pada pendidikan Islam  adalah pendidikan yang berwarna Islam, 

jadi pendidikan Islam adalah pendidikan yang didasarkan Islam.28  

                                                            
26Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1999), hal. 93. 
27Jalaludin, Usman Said, Op.Cit., hal. 8. 
28Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Perspektif Islam (Bandung : 1992), hal . 24. 
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Sedangkan menurut tinjauan terminologis, banyak ahli 

memberikan pendapat, Ahmad D. Marimba diantarannya  

mengartikan pendidikan Islam sebagai bimbingan jasmani dan 

rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran 

Islam.29 Sedangkan menurut Muhammad Fadhil al Jamaly, 

pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong, serta 

mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang 

tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuknya pribadi 

yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan 

maupun perbuatan.30   

Dari berbagai definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa 

filsafat pendidikan Islam adalah pelaksanaan pandangan, filsafat 

dan kaidah filsafat pendidikan Islam yang diterapkan dalam 

pendidikan Islam, melalui aktifitas pemikiran yang teratur dan 

terpada dalam upaya menjelaskan nilai-nilai dan tujuan yang  

hendak dicapai yang bersumbar dari anugrah tuhan. 

3. Studi    : Penelitian ilmiah, kajian, telaah31 

4. Pemikiran   : Hasil berpikir (memikirkan) pendidikan. 

5. Syed Muhammad Naquib al Attas : 

                                                            
29Ahmad D Marimba dalam Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam PAIKEM 

(Semarang: 2008), hal. 36. 
30Dalam Muhaimain dan Abd Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: 2004), hal. 

135. 
31Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:1999), hal. 

864. 
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Syed Muhammad Naquib al Attas bin Ali bin Abdullah bin 

Muhsin bin Muhammad al Attas lahir pada tanggal 5 september 

1931 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. al Attas menjalani 

pendidikan dasar  di Sekolah Dasar Ngee Heng, Johor (1941-

1945), tapi pada masa pendudukan Jepang al Attas kembali ke 

Jawa Barat dan belajar agama serta bahasa arab di pesantren al 

Urwah al Wusqa di Sukabumi. Tahun 1946  al Attas kembali lagi  

ke Malaysia. Kemudian melanjutkan  ke  The Royal Militery 

Academy Sandhurst Inggris (selesai tahun 1955). Universitas 

Malaya, Singapura, pada  kajian ilmu-ilmu sosial (1057-1959). 

Mendapatkan gelar MA dari Mc Gill University Kanada di bidang 

teologi dan metafisika. Serta gelar Ph.D di The School of Oriental 

and Afican Studies Universitas London Inggris (1966) dengan 

Disertasi “The Mysticism of Hamzah Fansuri”32 

Syed Muhammad Naquib al Attas adalah seorang pakar 

yang menguasai berbagai disiplin ilmu, meliputi teologi, filsafat 

dan metafisika, sejarah, sastra, kebudayaan, serta pendidikan. Syed 

Muhammad Naquib al Attas aktif mengikuti seminar baik di dalam 

negeri (Malaysia) maupun luar negeri serta telah menulis lebih dari 

20 buku dan monograf serta ratusan makalah tentang Islam yang 

diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, Inggris,  Arab, Prancis, 

Jerman, Indonesia, Jepang, Korea, Rusia, Turki, dan Urdu. Sebagai 

                                                            
32Wan Mohd Nor Wan Daud, Op. Cit., hal. 45. 
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penghargaan atas konstribusinya dalam bidang perbandingan 

filsafat, Syed Muhammad Naquib al Attas diangkat sebagai 

anggota Imperial Iranian Academy of  Philosopy. Selain itu 

sebagai seorang presiden ISTAC dan Internasional Islamic 

University Malaysia. 

Dari  pengertian di atas, maksud dari judul penelitian 

“Rekonstruksi Filsafat Pendidikan Islam; Studi Pemikiran  Syed 

Muhammad Naquib al Attas” adalah merekonstruksi, memperbaharui, 

atau menampilkan  kembali filsafat pendidikan Islam dari hasil pemikiran 

Syed Muhammad Naquib al Attas. 

 

F. Metode Penelitian  

Aktivitas  penelitian atau kajian ilmiah untuk menjawab 

permasalahan yang dirumuskan atau berkaitan dengan tujuan yang ingin 

dicapai, memerlukan sebuah metode ilmiah, maka dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku 

atau sumber kepustakaan lain. Maksudnya, data dicari dan 

ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan 

dengan pembahasan.33 Permasalahan dan penggalian data diambil 

                                                            
33Suharisimi Arikunto, Menejemen Penelitian, (Jakarta: 1995), hal. 310. 
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dari kajian kepustakaan. Data-data  yang dikumpulkan berasal dari 

tulisan-tulisan Syed Muhammad Naquib al Attas sebagai data 

utama (data primer) dan sumber-sumber lainnya yang relevan 

dengan judul penelitian sebagai data sekunder, baik itu berupa 

dokumentasi atau literatur seperti  buku-buku ilmiah, majalah, 

surat kabar, jurnal, makalah, maupun artikel di internet. Kemudian 

sumber data atau literatur tersebut ditelaah dan dianalisis sesuai 

dengan kualifikasi menurut kerangka yang sudah ditentukan.34 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian historis faktual dan pendekatan filosofis, di mana 

dikatakan pendekatan histories faktual karena penelaahan dokumen 

serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi masa 

lampau dan dilaksanakan secara sistematis dari objek peneliti.  

Sedangkan sebagai penelitian filosofis karena  menggunakan cara 

kerja filosofis berfikir logis, kritis, runtut, teratur, mendalam, 

evaluatif dan kontekstual tentang tokoh Syed Muhammad Naquib 

al Attas.35 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan 

sumber kepustakaan yaitu berupa hasil pemikiran atau konsep yang 

                                                            
34Nasution, Metode Research, (Jakarta: 2003). hal 145. 
35Anton Barkker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 61. 
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berhubungan dengan judul penelitian baik berupa buku, jurnal, 

buletin atau karya ilmiah yang relevan dengan tema yang diteliti,36 

sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu: 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data otentik atau data 

langsung dari tangan pertama tentang masalah yang 

diungkapkan, atau disebut juga dengan data asli.37 Sumber 

data primer dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku 

Syed Muhammad Naquib al Attas diantarannya : 

1) The Concept of Education in Islam: A Framework 

for an Islamic Philosophy of Education (Kuala 

Lumpur: ISTAC, 1991) 

2) Aims And Objectives of Islamic Education  (Jeddah: 

King Abdul Aziz University, 1979) 

3) The Concept of Education in Islam (Kuala Lumpur: 

ABIM, 1978) 

4) Islam and Scularism, (kuala Lumpur: ABIM, 

1978)38 

 

 

                                                            
36Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 1990), hal 3. 
37Ibid., hal. 80. 
38Buku ini menjadi sumber data primer karena dalam buku Islam and Scularism terdapat 

bab yang membahas tentang pendidikan. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip 

dari sumber lain sehinga tidak bersifat otentik karena 

diperoleh dari sumber kedua atau ketiga,39 sumber-sumber 

data  dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber 

yang relevan dengan judul penelitian, seperti buku-buku, 

artikel, makalah yang tersebar diberbagai tempat karya 

Syed Muhammad Naquib al Attas yang secara tidak 

langsung bersinggungan dengan pendidikan seperti, The 

Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad 

Naquib al Attas (ISTAC, 1998) atau Filsafat dan Praktik 

Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al Attas terj., 

Hamid Fahmy, M. Arifin Ismail, Iskandar Amel (Bandung: 

Mizan, 2003),  Islam dan Sekulerism, Islam scularism and 

the Philosophy of the Future, Islam and the Philosophy of 

science dan lain sebagainya, selain itu karya Azumardi 

Azra, Hasan Langgulung, Hasbullah, Muhaimin, Kunandar, 

Muhammad Sirozi, Abudin Nata, Ahmad Tafsir, H.A.R 

Tilaar, Abdul Munir Mulkan, Khozin, Ishomudin, Syamsul 

Arifin  dijadikan data sekunder. 

 

 

                                                            
39Ibid. hal 81. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data, metode dokumentasi. Yaitu metode atau 

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 

mengabadikan dalam memperoleh data otentik. Metode 

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi yaitu data yang berupa catatan, transkip, 

buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan 

sebagainya yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis,40 

yang berhubungan dengan subyek penelitian.  

Alasan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi 

karena penelitian ini merupakan penelitian library research, 

adapun pengumpulan data menggunakan tahab-tahab diantarannya 

sebagi berikut:41 

1) Tahap Orientasi 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan 

menelaah data secara umum dari karya Syed 

Muhammad Naquib al Attas untuk mencari hal-hal 

yang menarik untuk diteliti. Dari sini kemudian peneliti 

                                                            
40Ibid., hal. 220. 
41Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh 

(Yogyakarta: 2005), hal. 47-49. 
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memfokuskan studi atau tema pokok bahasan sesuai 

dengan rumusan permasalahan atau tujuan penelitian. 

2) Tahap Eksplorasi 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data secara 

terarah dan terfokus untuk mencari jawaban dari 

rumusan masalah atau tujuan penelitian Selanjutnya 

unsur relevan yang telah ditemukan akan dianalisis 

untuk melihat secara obyektif. 

3) Tahap Studi  

Pada tahap ini, peneliti melakukan studi secara 

mendalam tentang filsafat pendidikan Islam dari  Syed 

Muhammad Naquib al Attas yang di jadikan objek 

penelitian untuk menemukan jawaban mendalam dari 

rumusan masalah atau tujuan penelitian. 

5. Metode Analisa Data 

 “Menganalisis” dapat diartikan dengan menguraikan atau 

memisahkan. Jadi,  “Menganalisis data” akan mengandung arti 

“mengurai data” “Menjelaskan” data, sehingga dari data tersebut 

pada akhirnya akan dapat ditarik pengertian-pengertian serta 

kesimpulan-kesimpulan. Data–data yang terkumpul tersebut 

kemudian  dianalisis menggunakan analisis isi ( Content Analysis)  

untuk melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam 
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keseluruhan pemikiran subyek penelitian, Syed Muhammad 

Naquib al Attas  dari karya yang berkaitan tema penelitian. Ada 

pun untuk kepentingan analisis data digunakan berbagai macam 

metode analisis data diantaranya sebagai berikut:42 

a) Metode Interprestasi 

Semua karya dari Syed Muhammad Naquib al Attas 

diselami  untuk menangkap arti dan nuansa yang 

dimaksudkan dalam rumusan masalah secara khas. 

b) Metode Deduksi-Induksi 

Proses berfikir yang bergerak dari pernyataan-

pernyataan yang umum ke pernyataan yang khusus dengan 

penerapan kaidah-kaidah logika, dalam hubunganya dengan 

pembahasan ini, metode deduksi digunakan untuk 

memperoleh gambaran detailnya pemikiran Syed 

Muhammad Naquib al Attas tentang filsafat pendidikan 

Islam. Sedangkan metode induksi yaitu proses berfikir yang 

berangkat dari yang kusus, peristiwa yang kongkrit, 

kemudian dari data-data itu ditarik generalisasi yang 

mempunyai sifat umum.43 dalam kaitanya dengan penelitian 

ini, metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran 

yang utuh terhadap pemikiran Syed Muhammad Naquib al 

Attas. 

                                                            
42Ibid., hal. 63-65. 
43S, Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: 2007), hal., 190-194. 
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Dari semua karya Syed Muhammad Naquib al Attas 

dipelajari sebagai suatu case-study, dengan membuat 

analisis mengenai semua konsep pokok satu persatu dalam 

hubungan (deduksi), dari visi dan gaya umum yang berlaku, 

dipahami dengan lebih baik  secara detil-detil 

pemikirannya. Peneliti terlibat sendiri dalam identifkasi 

tanpa kehilangan objektifitas. 

c) Koheren Inheren 

Agar dapat memberikan interprestasi yang tepat 

mengenai pemikiran tokoh semua konsep-konsep dan 

aspek-aspek dilihat menurut keselarasannya satu sama lain. 

Ditetapkan inti pikiran yang mendasar, dan topik-topik 

pada tokoh, diteliti susunan logis-sistematis dalam 

pengembangan pemikirannya, dan dipersiskan gaya dan 

metode pemikirannya. 

Peneliti dalam mengungkap ide dari Syed 

Muhammad Naquib al Attas memberikan interprestasi, 

sehingga konsep. Ide gagasan tentang filsafat pendidikan 

dapat terungkap. Kemudian dari pemikiran al Attas 

ditetapkan inti pemikiran mendasar tentang konsep filsafat 

pendidikan Islam dengan susunan logis sistematis dalam 

pengembangan pikirannya. 
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d) Metode Deskriptif 

Yakni bertujuan menggunakan fakta secara 

sistematis, faktual dan cermat.44 Dalam hal ini peneliti  

menguraikan secara teratur seluruh konsep filsafat 

pendidikan Islam dari al Attas. 

e) Metode Kesinambungan Historis 

Melihat benang merah pengembangan filsafat 

pendidikan Islam dari   Syed Muhammad Naquib al Attas 

apakah ada hubungan dengan lingkungan historis dan 

pengaruh-pengaruh yang dialaminnya, maupun dalam 

perjalanan hidupnya sendiri. Sebagai latar belakang internal 

dan eksternal perlu penyelidikan hal yang melatar 

belakangi tokohbaik itu sosial, politik, budaya, filasafat, 

sastra, maupun riwayat hidup tokoh, pendidikan, dan lain 

sebaginnya. 

f) Metode Heurestik 

Berdasarkan bahan baru atau pendekatan baru, 

mengusahakan adannya penemuan pemahaman baru atau 

intrupsi baru pada tokoh. Peneliti mencoba menemukan 

konsep baru dalam pemikiran al Attas selain konsep filsafat 

pendidikan Islamnya. 

 

                                                            
44Ibid.,  hal 73. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran penelitian yang sistematis, utuh, dan 

terpadu, maka peneliti menyusun sistematika penulisan dalam penelitian 

skripsi ini sebagai berikut ini: 

BAB I        :    

 

 

 

 

BAB II         :    

 

 

 

 

 

BAB III       :   

 

 

 

 

 

 

 

Merupakan  bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah,   rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 

penjelasan   mengenai sistematika penulisan. 

 

Membahas tentang tinjauan pustaka, tentang konsep 

filsafat pendidian Islam, mazhab-mazhab filsafat 

pendidikan, telaah filosofis komponen pendidikan Islam, 

perkembangan dan pemikiran-pemikiran filsafat  

pendidikan. 

 

Merupakan hasil penelitian, yang membahas tentang 

Penjelasan atau deskripsi tentang profil Muhammad 

Naquib al Attas, pemikiran  tentang metafisika, manusia,  

alam, ilmu pengetahuan, dan etika, kemudian konsep 

filsafat pendidikan Islam (hakikat, landasan, tujuan, 

kurikulum, dan metode), dan aktualisasi filsafat 

pendidikan Islam dalam mengatasi permasalahan 

pendidikan Islam di Indonesia. 
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BAB IV       : 

 

 

 

Penutup membahas kesimpulan hasil penelitian,  saran 

dan daftar pustaka yang dipergunakan sebagai sumber 

penelitian maupun rujukan penelitian. 

 

 


