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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hingga saat ini, permasalahan dan tantangan yang tengah dihadapi 

oleh pendidikan nasional berimplikasi pada pendidikan Islam. Permasalahan 

dan tantangan yang bersifat internal maupun eksternal tersebut memerlukan 

perubahan dan inovasi sebagai jalan keluarnya. Keadaan seperti ini diperparah 

misalnya dengan anggapan bahwasannya permasalahan itu berpusat pada 

rendahnya kemampuan guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pada 

bidang keahliannya masing-masing. Penyelesaian yang dilakukan adalah 

dengan upaya perubahan dan pembaharuan kurikulum dan inovasi metodologi 

pembelajarannya. Dana anggaran untuk pendidikan harus tersedot guna 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan atau penataran dari adanya 

pembaharuan tersebut. Cara demikian ini pun belum tentu menjamin 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan Islam dan 

juga kualitas lulusan. 

Menilik berdasarkan payung hukumnya, pendidikan Islam secara 

nasional harus memiliki makna positif bagi bangsa Indonesia, dengan kata lain 

pendidikan Islam itu mengemban harapan bersama bangsa Indonesia. Hal ini 

merupakan kesepakatan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan undang-

undang yang resmi termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 



2 
 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dengan demikian, maka pelaksanaan 

pendidikan Nasional harus memiliki visi dan misi yang jelas dan tegas1. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak sederhana dalam 

merumuskan perubahan dan pembaharuan dalam dunia pendidikan, hal ini 

memerlukan kajian yang lebih mendalam dan menyangkut berbagai pihak dan 

kepentingan. Dalam dunia pendidikan, pemeran utama atau pelaku utamanya 

adalah guru sebagai pendidik yang mengajar dan atau mendidik, selanjutnya 

peserta didik sebagai orang yang belajar atau menempuh pendidikan, adapun 

yang lainnya merupakan penunjang. Posisi yang disandang oleh guru sebagai 

pemeran utama dalam pendidikan pun menimbulkan problematika baru 

tentang pencitraan guru dewasa ini. Guru sebagai figur sentral dalam 

masyarakat sekolah, maka citra seorang guru sangatlah penting untuk 

dijunjung tinggi. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat kontemporer guru 

lebih dilihat sebagai fungsionaris yang bertugas untuk mengajar atas dasar 

kualifikasi keilmuan dan akademis tertentu. Hal ini sangat berbeda dengan 

posisi guru pada jaman dahulu, guru merupakan orang berilmu yang arif dan 

bijaksana. Akibatnya keteladanan moral pada guru tidak lagi begitu penting 

dalam proses pendidikan, pada akhirnya para siswa akan kesulitan bahkan 

tidak menemukan dalam pencariannya merumuskan figur keteladanan dan 

tokoh identifikasi dari gurunya2. Permasalahan ini, adalah satu dari sekian 

banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan khususnya 

pendidikan Islam. 
                                                            
1 A. Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan (Jakarta:2005), hal. 61 

2 Azumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Ciputat: 1999), hal. 
165-166. 



3 
 

Pendidikan Islam yang selama ini diharapkan dapat berperan penting 

dalam penyelesaian krisis bangsa, merupakan tugas bersama antara kepala 

sekolah, guru agama, guru umum, aparat sekolah, dan orang tua murid. Dilihat 

secara kuantitas, pendidikan agama Islam di sekolah hanya diberikan waktu 

dua jam pelajaran saja, namun secara kualitas pendidikan agama Islam 

merupakan inti dari kurikulum pendidikan yang ada di sekolah. Sehingga 

untuk melaksanakannya setidak-tidaknya di dasarkan pada paradigma di atas, 

yakni pendidikan agama Islam merupakan tugas bersama antar elemen 

sekolah. Pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah sebagai budaya 

yang bersifat kualitas maupun kuantitas, dan akan digunakan sebagai pijakan 

nilai, semangat, sikap, dan perilaku bagi para aktor pendidikan yang berada di 

lingkungan sekolah. Sebagai umat Islam yang baik, guna mencapai tujuan 

Islam yang kaffah dan tidak dalam bentuk terpilah-pilah, dituntut untuk 

memiliki pemahaman agama yang bersifat konsep antroposentris (dimensi 

sosio-kultural, moral, dan etika) dan konsep teosentris (dimensi vertikal 

dimana manusia tidak memiliki daya tanpa kekuatan dan kehendak Allah)3. 

Hal inilah yang nantinya diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk 

menguraikan permasalahan-permasalahan pendidikan Islam.  

Analisis lebih mendalam yang dilakukan para pakar/ahli dan tokoh 

pendidikan, telah menghasilkan berbagai paradigma, teori dan ide-ide 

pembaharuan pendidikan Islam. Salah satu diantara para pakar pendidikan itu 

adalah Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A. 

                                                            
3 Ishomuddin, Spektrum Pendidikan Islam; Retrospeksi Visi dan Aksi (Malang:1996), hal. 

110. 
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Peneliti melakukan analisis mendalam tentang pemikiran 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A karena memiliki: 

1. Pegalaman tentang pendidikan Islam dan telah berhasil di bidangnya 

tersebut; 

2. Karya yang dituangkan dalam buku-bukunya yang fenomenal; dan 

3. Muhaimin merupakan bagian penting dalam pengembangan pendidikan 

Islam khususnya di Jawa Timur dengan ditunjukkan keterlibatannya pada 

Anggota Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam 

Jawa Timur. 

Melihat latar belakang di atas, maka peneliti menuangkan hasil analisis 

dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pemikiran Pendidikan Islam 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A (Paradigma, Teori, dan Pengembangan Gagasan)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana paradigma pemikiran pendidikan Islam 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A? 

2. Bagaimana teori pendidikan Islam yang dikembangkan 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A? 

3. Bagaimana ide pembaharuan pendidikan Islam Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan paradigma pemikiran pendidikan Islam 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A. 

2. Mendeskripsikan teori pendidikan Islam yang dikembangkan 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A. 

3. Mendeskripsikan ide pembaharuan pendidikan Islam 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian studi tokoh Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A mengenai paradigma, teori 

dan ide pembaharuan pendidikan Islam, diharapkan dapat memberi manfaat: 

1. Secara teoritis, penelitian ini sebagai salah satu acuan dalam 

pengembangan pendidikan Islam ke arah yang berkemajuan melalui ide 

pembaharuan pendidikan Islam. Selain itu penelitian ini merupakan 

sebuah inovasi bagi lembaga pendidikan Islam yang selalu mengadakan 

pembaharuan pendidikan Islam, sehingga dengan adanya pembaharuan itu 

dampaknya dapat dirasakan secaranya nyata oleh masyarakat 

(stakeholder). 

2. Secara praktis, memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah 

referensi karya ilmiah di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Malang secara umum dan Perpustakaan Fakultas Agama Islam secara 
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khusus. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pemikran tentang ide 

pembaharuan pendidikan Islam. Sehingga dapat memunculkan konsep 

pembaharuan pendidikan Islam unuk menjawab persoalan-persoalan yang 

dihadapi oleh masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir atau 

menghilangkan ketimpangan pemahaman yang terjadi pada pembaca terhadap 

judul yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu definisi operasional ini 

juga berguna bagi peneliti untuk membatasi objek penelitiannya agar 

terstruktur. Adapun definisi operasional dari judul yang diambil adalah 

sebagai berikut ini: 

1. Pemikiran Pendidikan Islam; pemikiran adalah proses menggunakan 

fikiran untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu4. 

Pendidikan Islam oleh Muhaimin diartikan dalam tiga pengertian, (1) 

pendidikan menurut Islam atau pendidikan islami, adalah pendidikan yang 

dipahami dan dikembangkan dari ajaran Islam; (2) pendidikan ke-Islam-an 

atau pendidikan agama Islam, suatu kegiatan yang ditujukan untuk 

menanamkan nilai-nilai ke-Islam-an agar menjadi pandangan dan sikap 

hidup; (3) pendidikan dalam Islam, adalah proses dan pratek 

penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung pada sejarah umat Islam5. 

                                                            
 4 Mohammed Taufiqil Khaliq, Definisi Pemikiran, diakses pada tanggal 6 Juni 2011 dari 
http://taufiqilkhaliq.blogspot.com/2010/07/definisi-pemikiran.html 
 5 Khozin, Jejak-Jejak Pendidikan Islam Di Indonesia; Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi 
(Malang:2006), hal. 18. 
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Adapun pengertian pemikiran pendidikan Islam adalah suatu proses kerja 

akal dan hati yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam melihat 

berbagai macam persoalan yang ada dalam pendidikan Islam dan berupaya 

untuk membangun sebuah peradaban pendidikan yang mampu menjadi 

wahana bagi pembinaan dan pengembangan peserta didik secara 

paripurna6. Melihat definisi pemikiran pendidikan Islam di atas, maka 

dalam penelitian ini batasan mengenai pemikiran pendidikan Islam adalah 

proses kerja akal yang dilakukan oleh Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A terhadap 

pendidikan Islam sebagai wahana pembinaan dan pengembangan peserta 

didik. 

2. Paradigma; adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan 

lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), 

bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). Dan paradigma juga 

dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik 

yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang 

sama, khususnya, dalam disiplin intelektual7. Yang dimaksud dengan 

paradigma adalah kerangka pikir pendidikan Islam yang telah ada dan 

dikhususkan pada kerangka pikir Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A mengenai 

pendidikan Islam yang akan direalisasikan dalam pengembangan 

pendidikan Islam. 

                                                            
6 Syamsul Hadi, Melacak Akar Pemikiran Pendidikan Islam Sebuah Pengantar, diakses 

pada tanggal 6 Juni 2011 dari http://hadirukiyah.blogspot.com/2009/07/melacak-akar-pemikiran-
pendidikan-islam.html 
7 Paradigma, diakses pada tanggal 1 Juni 2011 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Paradigma. 
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3. Teori; dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “teori” diartikan sebagai 

(1) pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang 

didukung oleh data dan argumentasi; (2) penyelidikan eksperimental yang 

mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, 

dan argumentasi8. Teori yang dimaksud pada penelitian ini membahas 

tentang teori-teori pendidikan secara umum untuk dikerucutkan pada teori 

pendidikan yang di kembangkan oleh Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A. 

4. Pengembangan gagasan; dalam penelitian ini pengembangan gagasan 

adalah mengembangkan dan atau memunculkan gagasan (hasil pemikiran) 

atau ide yang telah ada untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan 

pendidikan Islam saat ini. Khususnya pengembangan gagasan yang 

dilakukan oleh Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A. 

5. Muhaimin; yang dimaksud dalam judul ini adalah 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A seorang guru besar Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Staf Pengajar pada Pasca Sarjana/S2 

UMM Program Magister Agama Islam yang lahir di Lumajang pada 

tanggal 11 Desember 1956 ini banyak menulis buku tentang pendidikan 

Islam, jurnal, majalah, dan berkontribusi di media massa (koran) melalui 

tulisannya. Selain itu Muhaimin juga aktif dalam Majelis Pertimbangan 

Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam di Jawa Timur. 

 Memperhatikan definisi di atas, maka penelitian ini memiliki 

batasan pembahasan pada kontribusi pemikiran Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A 

                                                            
8 Kepustakaan Nasional, “Mekanisme”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru 

(Jakarta: 2007), hal. 580. 
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tentang pendidikan Islam yang meliputi paradigma pendidikan Islam, teori 

pendidikan Islam yang tengah dikembangkan, dan pembaharuan gagasannya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Library Reseach atau penelitian berdasarkan 

literatur (kajian pustaka). Menurut Pidarta, kajia pustaka itu mengungkap 

konsep-konsep baru dengan cara membaca dan mencatat informasi-

informasi yang relevan dengan kebutuhan. Bahan bacaan mencakup buku-

buku, teks jurnal, majalah-majalah ilmiah dan hasil penelitian9. Peneliti 

mengungkap pemikiran pendidikan Islam Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A yang 

meliputi paradigma, teori dan pengembangan gagasannya dengan cara 

membaca dan mencatat informasi-informasi yang berasal dari buku-

bukunya, makalah, tulisannya di jurnal, majalah dan hasil penelitian yang 

dilakukannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut 

Nana penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis pemikiran Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A10. Penelitian kualitatif 

bersifat induktif bertolak dari data yang bersifat khusus, untuk menemukan 

kesimpulan umum. Jadi, sumber data berupa pemikiran 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A yang tertuang dalam buku, jurnal, atau majalah 

yang bersifat khusus tersebut dilakukan analisis sehingga menemukan 

                                                            
9 M. Pidarta, Studi tentang Landasan Kependidikan; Jurnal, Filsafat, Teori dan Praktik 

Kependidikan (Jakarta: 1999), hal. 3-4. 
10 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: 2007), hal. 60. 
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kesimpulan yang umum mengenai rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini 

 

2. Objek Studi 

Penelitian ini dispesialisasikan pada pemikiran pendidikan Islam 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A seputar paradigma, teori dan ide pembaharuan 

pendidikan Islamnya. Adapun yang menjadi objek studi dari judul yang 

diambil adalah beberapa buku karya Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A yang 

berkaitan antara lain sebagai berikut ini: 

a. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. (2004) Surabaya: Pustaka 

Pelajar. 

b. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Di Sekolah 

Madrasah dan Perguruan Tinggi. (2005) Jakarta: Rajawali Pers. 

c. Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam 

di Sekolah. (2005) Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

d. Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia 

Pendidikan. (2006) Jakarta: Rajawali Pers. 

e. Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, 

Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran. 

(2009) Jakarta: Rajawali Pers. 

f. Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, 

Pengembangan Kurikulum Hingga Redifinisi Islamisasi Pengetahuan. 

 (2010) Bandung: Nuansa. 
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g. Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyususnan Rencana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah. (2010). Jakarta: Prenada. 

h. Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam. (2011) 

Jakarta: Rajawali Pers. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penulisan penelitian studi tokoh peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data Dokumentasi. Karena penelitian ini merupakan 

penelitian yang berbentuk library research, maka pertama-tama peneliti 

melakukan pencarian segala buku yang ada karya 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A dan buku-buku penunjang yang relevan. Selain 

buku, peneliti juga melakukan pencarian terhadap teks, naskah pidato atau 

dokumen-dokumen yang tidak diterbitkan karya 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A11. Buku, teks, naskah pidato, dan dokumen-

dokumen tersebut dinamakan dengan sumber data. Sumber data tersebut 

dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data asli yang berasal dari 

karya Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A berupa buku-buku, jurnal, dan teks. 

b. Sumber data sekunder 

                                                            
11 Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: 

1990), hal. 68. 
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Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal 

dari buku-buku, jurnal dan teks penunjang yang representatif dengan 

tema/judul penelitian ini.12 

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah content 

analysis (analisis isi). content analysis (analisis isi) adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan-kesimpulan) 

dengan mengidentifikasi secara sistematik dan objektif karakteristik-

karakteristik khusus dalam sebuah teks13. Berdasarkan definisi tersebut, 

peneliti membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi buku-buku 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A yang menjadi objek studi secara sistematik dan 

objektif. Adapun langkah dalam melakukan analisis data dalam penelitian 

ini antara lain: 

a. Interpretasi 

Langkah ini, buku, dan teks karya Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A yang 

menjadi sumber primer dan buku/ teks karya orang lain yang menjadi 

sumber sekunder di baca dan dipahami guna mendapatkan arti dan 

nuansa uraian yang disajikan oleh buku tersebut. 

 

 

                                                            
12 Arief Furchan, Agus Maimun, Studi Tokoh; Metode penelitian Mengenai Tokoh 

(Yogyakarta: 2005), hal. 51-52. 
13 Klaus Krippendorff, Analisis Isi; Pengantar Teori dan Metodologinya (Jakarta: 1991), 

hal. 19. 
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b. Induksi 

Buku dan teks karya Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A maupun karya orang 

lain tersebut dipelajari sebagai suatu studi kasus (case study) dengan 

menganalisis semua bagian dan semua dan semua konsep pokoknya 

satu persatu dan analisis tersebut juga dilakukan untuk mengetahui 

hubungan komponen keseluruhan dari buku yang satu ke buku yang 

lain (induksi), supaya dapat dibangun pemahaman sintesis. 

c. Koherensi intern 

Konsep-konsep dan aspek-aspek yang ada dalam buku-buku tersebut 

dikumpulkan dan disusun berdasarkan keselarasannya sehingga dapat 

terkait satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

interpretasi yang tepat mengenai isi buku. 

d. Bahasa inklusif atau analogal 

Bahasa yang digunakan oleh peneliti adalah bahasa yang digunakan 

oleh Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A dalam buku-buku karyanya yang 

dijadikan rujukan untuk tema penelitian yang diangkat. 

e. Deskripsi 

Dalam tahap ini peneliti menguraikan dengan teratur isi buku, dan teks 

karya Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A yang menjadi sumber primer dan 

buku/ teks karya orang lain dalam penelitian ini. Dan dalam tahap 

analsis data yang terakhir ini adalah deskripsi hasil penelitian karya 
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Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A yang meliputi paradigma, teori dan 

pengembangan gagasannya.14 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang tertuang dalam skripsi ini adalah sebagai berikut 

ini: 

1. BAB I 

Adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan. 

2. BAB II  

Adalah tinjauan pustaka mengenai paradigma pendidikan Islam, teori 

pendidikan Islam, dan pengembangan gagasan pendidikan Islam yang 

dinukil dari berbagai referensi penunjang atau referensi sekunder. 

3. BAB III 

adalah penjelasan atau deskripsi tentang biografi 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A terkait riwayat kehidupannya, perjalanan 

pendidikan, perjalanan karir dan hasil karya ilmiahnya. 

4. BAB IV 

Adalah analisis pemikiran pendidikan Islam Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A 

yang terkait paradigma pemikiran pendidikan Islam, teori pendidikan 

                                                            
14 Ibid, hal. 69-71. 
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Islam yang dikembangkan dan gagasan-gagasan pendidikan Islam 

Prof.Dr.H.Muhaimin,M.A. 

5. BAB V 

Adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif 

untuk perbaikan dan kemajuan menuju arah yang lebih baik terhadap apa 

yang telah dilakukan dan diupayakan. 

 

 


