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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Abad ke-19 dunia Islam mengalami masa suram, terus-menerus merosot, 

terbelakang dan banyak Negara muslimin yang sedang menghadapi pendudukan 

asing. Pada masa itulah muncul seorang pemimpin Jamaluddin Al-Afghani, 

mengumandangkan seruan untuk membangkitkan muslimin. Muridnya yang pertama 

yang mengikuti jejaknya ialah Syaikh Muhammad Abduh. Dia yang mengajar 

pembaharuan dalam berbagai prinsip dan pengertian Islam. Ia menghubungkan 

ajaran-ajaran agama dengan kehidupan modern, dan memebuktikan bahwa Islam 

sama sekali tidak bertentangan dengan peradaban, kehidupan modern serta apa yang 

bernama kemajuan (Al-Syirbashi, 2001:161). 

Islam merupakan agama yang memadukan iman dan ilmu yang melahirkan 

amal. Dengan demikian pendidikan Islam diharapkan mampu menumbuh- 

kembangkan pemahan yang benar tentang hakekat keberadaan umat manusia di 

seantero alam ini. pendidikan dunia akhirat inilah yang bergaransi kelestarian nilai-

nilai budaya Islam di masa-masa yang akan datang.  

 Umat Islam terperosok ke dalam sikap taklid yang kemudian diwariskan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap generasi menambahkan ke dalam ijtihad 

ulama sebelumnya hal-hal sebelumnya bukan hasil dari ijtihad, sehingga umat Islam 

dari abad ke abad semakin jauh dari ajaran Islam yang murni. Meskipun pada abad-

abad tertentu tampil beberapa mujtahid yang bertujuan mengembalikan ajaran Islam 

kepada dasarnya, Qur‟an dan Hadits, namun taklid yang lebih dulu tertanam dan 
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menjalar keseluruh dunia Islam tidak terbendung oleh usaha yang mereka lakukan 

(Arbiyah Lubis, 1993: 4). 

Sehingga, muncul pula zaman taqlid yang dianggap zaman kemunduran umat 

Islam dalam pelbagai bidang terutamanya apabila jatuhnya kerajaan Baghdad ke 

tangan Monggol dimana ia adalah sebuah tempat berkumpulnya para ilmuan Islam. 

Kejatuhan ini memberi kesan yang mendalam kepada umat Islam sehingga penguasa 

tidak mampu menegakkan kebenaran dan menangkis kebatilan. Para ulama pula tidak 

berijtihad secara murni, masyarakat Islam pula mula sedikit demi sedikit 

meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadist. 

 Kemudian muncul ide-ide pembaharuan dalam segala bidang, termasuk dalam 

bidang pendidikan disebabkan faktor situasi sosial keagamaan dan situasi pendidikan 

yang ada pada saat itu. Yang dimaksud dengan situasi sosial keagamaan dalam hal ini 

adalah sikap yang umumnya diambil oleh umat Islam di mesir dalam memahami dan 

melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sikap tersebut 

tampaknya tidak jauh berbeda dari apa yang dialami umat Islam dibagian dunia Islam 

lainya. Pemikiran yang statis, taklid, bid‟ah dan khurafat yang menjadi ciri dunia 

Islam saat itu, juga berkembang di mesir. Muhammad Abduh memandang pemikiran 

yang jumud itu telah merambat dalam berbagai bidang, bahasa, syari‟ah, akidah dan 

sistem masyarakat (Muhammad „Imarah, 1972:194). 

Di bidang intelektual kemunduran telah dimulai dari masa sebelumnya yang 

menyebar semakin luas. Kedinamisan berpikir serta semangat penelitian semakin 

hilang dan cahaya ilmu pengetahuan yang menyinari dunia Islam beberapa abad 

kemudian hampir-hampir padam sama sekali. Refleksi dari kemunduran intelektual 
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tersebut antara lain tampak dalam dua hal: tertanamnya sikap taklid pada mazhab 

fikih dan terjadinya penyimpangan akidah dalam berbagai bentuk. 

Lembaga pendidikan Islam tampaknya tidak mampu mengembangkan cara 

berpikir dinamis. Agaknya banyak faktor yang menjadi penyebab lumpuhnya 

lembaga pendidikan saat itu, yang harus ditinjau dari berbagai aspek. Dua diantaranya 

adalah aspek tujuan pendidikan Islam dan metode pengajaran yang diterapkan, 

(Marshall G.S Hodgson, 1974:438). Di samping bahan pengajaran yang kurang 

melatih daya dan kemampuan berpikir. 

A. Syafii Ma'arif membedakan corak pemikiran pendidikan Islam menjadi 

empat, yakni modernis dan diteruskan oleh neo-modernis, neo-tradisionalis, ekslusif 

Islam, dan modernis sekularis muslim (Ma'arif, 1992:12-13).  Sementara M. Dawam 

Raharjo membedakan corak pemikiran Islam menjadi nasionalis muslim, humanis –

sosialis-sekuler muslim modernis-sekuler (Raharjo, 1992:23-41).  

Konsep modernisasi identik dengan rasionalisasi. Konsep tersebut bermuara 

pada liberalisasi pemikiran yang berupaya merombak pola pikir dan tata kerja lama 

yang tidak akliyah, menggantinya dengan pola pikir dan tata kerja baru yang akliyah. 

(Nurcholish Madjid, 1989:172) Manfaatnya adalah untuk memperoleh daya guna dan 

efisiensi yang maksimal. Hal itu dilakukan demi menciptakan iklim pemahaman 

keberagamaan yang lebih pluralis, harmonis, dan dinamis, guna membangun budaya 

ilmu yang ilmiyah dan alamiah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, proses perkembangan pola dan corak 

pemikiran pendidikan Islam ternyata tidak berhenti sampai di situ, tetapi terus 

berkembang sampai sekarang. Banyak hal yang direspon oleh para pemikir 
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pendidikan Islam di atas. Beberapa tema pokok yang direspon oleh para cendikiawan 

muslim antara lain, soal Islam dan negara, Islam dan pendidikan, Islam dan 

kemoderenan, Islam dan demokrasi, Islam dan pluralisme. ( Bahtiar Effendy, 1998).  

Agama dan ilmu pengetahuan merupakan tujuan utama pendidikan. (A. Malik 

Fadjar, 1999: 7) Agama yang berbasis kepada pendidikan yakni nilai-nilai etik-moral, 

sedangkan ilmu pengetahuan merupakan pengembangan keahlian. Kedua komponen 

tersebut berproses dalam sejarah sehingga terjadi dinamika yang begitu pesat. Pada 

dasarnya krakteristik dasar pemikiran Islam mengenai pendidikan Islam, cenderung 

bersifat organik, sistematis dan fungsional dengan akar paradigma yang mengacu 

pada Al-Quran, Al-Sunnah dan ijtihad.  

Ini diperkuat oleh Amrullah Ahmad bahwa realitas apapun yang kita 

pikirkan, tetap akan masuk dalam kerangka global dan rinci pada tiga sumber 

paradigma tersebut. Pola hubungan tiga masalah pokok dimaksud secara global dapat 

dijelaskan bahwa bentuk aktivitas dakwah Islam yang tidak bisa menjanjikan Islam 

secara kaffah menyebabkan sistem pendidikan ini dikotomi. (A. Malik Fadjar, 

1999:53) Sistem pendidikan yang dikotomi menyebabkan lahirnya sistem pendidikan 

umat Islam yang sekularistik, rasionalistik, empiristik, intuitif dan materialistik, 

keadaan tersebut tidak mendukung tata kehidupan umat yang dinamis untuk 

melahirkan peradaban yang diharapkan.  

Pendidikan Islam yang bermuara untuk memberdayakan kualitas umat dari 

berbagai aspek kehidupan umat. Hal itu, sejalan dengan semangat Al-Quran yang 

senantiasa menekankan rasa takwa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ditinjau 

dari kacamata ajaran risalahnya agama Islam adalah “agama madani” dalam arti 
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mengkota, elite, dan berbudaya tinggi. Artinya seluruh ajaran Islam senantiasa 

mendorong pemeluknya bersikap rasional, menghargai waktu, memperhatikan hari 

esok (membuat perencanaan hidup) kreatif dan berkarya yang exelence. (A. Malik 

Fadjar, 1999: 7).   

Pendidikan Islam sebagai salah satu metode yang sangat praksis identik 

dengan dakwah sering dipahami dengan nasehat dan peringatan yang mempunyai 

pengertian suatu ucapan/kata-kata yang bersifat bimbingan dan pengarahan yang 

dapat membangkitkan emosi dan perasaan orang lain untuk mau melaksanakan 

perbuatan yang baik (Al-Raziy, 1994: 647).  Sejalan dengan hal tersebut, nasehat bisa 

dipahami dengan dukungan positif terhadap mereka, termasuk kontrol sosial demi 

suksesnya tugas-tugas yang mereka emban (Shihab, 1996: 428).   

Muhammad Abduh (1849-1905) dapat disebut sebagai tokoh yang banyak 

melakukan kritik terhadap praktek pendidikan yang dilakukan oleh umat Islam. Ia 

menilai bahwa metode pengajaran yang digunakan para guru adalah salah. Ia 

mencontohkan, para guru memberikan term-term tata bahasa Arab dan hukum fikih 

untuk dihafal untuk tanpa menjelaskan arti term-term itu. Abduh secara keras 

mengkritik pengajaran di Al-Azhar Mesir.  

Abduh berpendapat bahwa pendidikan yang diamatinya cenderung 

menghasilkan lulusan dan masyarakat yang jumud, membeku, statis, tidak ada 

perubahan. Oleh karena paham jumud ini maka umat Islam ini tidak menghendaki 

perubahan, dan tidak mau menerima perubahan (Harun Nasution, 1975: 65).  

Selain Abduh, Fadhil Al-Jamali, sosok ilmuan Muslim berkebangsaan Irak 

yang hijrah ke Tunisia kemudia menjadi Guru Besar dalam ilmu pendidikan di 
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Universitas Tunis, juga tergolong orang yang terpanggil untuk memberikan berbagai 

kritik terhadap pendidikan Islam. Ia mangakui bahwa umat Islam mengalami 

keterbelakangan di bidang pendidikan disebabkan oleh berbagai kemunduran dan 

keterbelakangan bidang-bidang lain (Suwito, 2002:3-4). Seharusnya orang-orang 

yang bertugas di bidang pendidikan, menurutnya menyediakan obat penyembuh 

segala penyakit yang dilaporkan oleh masyarakat. Akan tetapi kenyataannya justru 

sebaliknya, mereka sendiri malah menjadi orang sakit. 

Dunia Islam akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai permasalahan 

seputar krisis pendidikan Islam serta problem lain yang sangat menuntut upaya 

pemecahan secara mendesak (Syed Sajjad Husein & Syed Ali Ashraf, 1986:98). 

Bahkan menurut Al-Faruqi krisis dalam aspek pendidikan inilah yang paling buruk 

dialami oleh dunia Islam. Al-Faruqi menyatakan dengan tegas bahwa agenda 

pemecahan problematika pendidikan Islam menjadi tugas rumah yang terberat bagi 

umat Islam pada abad ke 15 H ini (Al-Faruqi, 1988:7). Sejalan dengan hal ini, 

Khursid Ahmad menyatakan bahwa di antara persoalan-persoalan yang dihadapi 

dunia Islam masa kini, persoalan pendidikan adalah tantangan yang paling berat. 

Islam tidak pernah mendikotomikan (memisahkan dengan tanpa terikat) 

antara ilmu-ilmu agama dan umum. Semua ilmu dalam Islam dianggap penting 

asalkan berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Bertolak dari problematika diatas, 

di Islam pun dikenal dua sistem pendidikan yang berbeda proses dan tujuannya. 

Pertama, sistem pendidikan tradisional yang hanya sebatas mengajarkan pengetahuan 

klasik dan kurang perduli terhadap peradaban teknologi modern, ini sering diwarnai 

corak pemikiran timur tengah. Kedua, sistem pendidikan modern yang diimpor dari 
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barat yang kurang memperdulikan keilmuan Islam klasik. Bentuk ekstrim dari bentuk 

kedua ini berupa Universitas Modern yang sepenuhnya sekuler dan karena itu, 

pendekatannya bersifat non-agamis. Para alumninya sering tidak menyadari warisan 

ilmu klasik dari tradisi mereka sendiri (M. Shofan, 2004:109). 

Menurut Al-Attas percabangan sistem pendidikan tersebut diatas (tradisional-

modern) telah membuat lambang kejatuhan umat Islam. Jika hal itu tidak 

ditanggulangi maka akan mendatangkan dan menggagalkan perjuangan umat Islam 

dalam rangka menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Allah telah 

menjadikan umat manusia disamping sebagai hambanya juga sebagai khalifah di 

muka bumi, sehingga peranannya disamping mengabdikan diri kepada Allah juga 

harus bisa mewarnai dunia empiris. 

Apabila dualisme dipahami sebagai sebuah yang serba dua, maka dualisme 

dalam konteks pendidikan mencakup pengertian adanya dualisme dalam materi 

pendidikan dan praktek-praktek pendidikan. Gagasan M. Abduh yang paling 

mendasar dalam sistem pendidikan adalah bahwa ia sangat menentang sistem 

dualisme, menurutnya, dalam sekolah-sekolah umum harus diajarkan agama, 

sedangkan dalam sekolah-sekolah agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. 

Abdul Mun‟in Hamadah mengemukakan bahwa salah satu agenda pembaharuan 

pendidikan yang dilakukan oleh Muhammad  Abduh adalah  perlunya perluasan 

dalam kajian pengetahuan (Abdul Mu‟in Hamadah, tt : 161).  

Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam berbagai macam rekomendasi 

tentang perlunya memasukkan mata kuliah filsafat, ilmu alam, ilmu pasti maupun 

kesusastraan. Keinginan Muhammad Abduh untuk mendekatkan kembali dari 
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berbagai macam pandangan yang dikhotomis, seperti dikhotomi agama dan ilmu 

pengetahuan, pendidikan agama dan pendidikan umum, dengan mengemukakan fakta 

sejarah tentang bagaimana umat Islam pertama kali mengembangkan pemikiran 

Yunani menjadi filsafat Islam lewat proses hellenisasi. Kemudian umat Islam mampu 

meletakkan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan (Muhammad Abduh, 1972 

:100). 

Sikap penolakan terhadap dimasukkannya ilmu-ilmu umum tersebut pada 

dasarnya merupakan salah satu akibat dari kondisi statis yang masih melanda umat 

Islam sehingga terjadi penyempitan pola pikir umat Islam. Dan dampak lebih lanjut 

dari stagnasi pemikiran akan merambah pada aspek-aspek kehidupan yang lain. 

Secara rinci Muhammad Abduh menyebut bahwa sikap statis berdampak pada 

akidah, syariah, pendidikan dan juga membahayakan persatuan umat. (Muhammad 

Abduh, 1972 : 126-129). 

Dari pemaparan tersebut diatas, dapat dirasakan bahwa selama ini ada sesuatu 

yang kurang kokoh dalam landasan dunia pendidikan Islam dari segi konsep 

(kurikulum, proses, tujuan) dan aktualisasinya. Oleh karena itu perlu adanya 

rekonseptualisasi, reformulasi, reformasi, rekontruksi, atau penataan kembali di 

dalamnya (Ilmiyati, 1997:2).  

Agar kokoh dalam landasan dunia pendidikan Islam dari segi konsep 

(kurikulum, proses, tujuan) dan aktualisasinya, maka harus berlandaskan filsafat 

pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits. 

Imam Barnadib mendefinisikan filsafat pendidikan sebagai  ilmu pendidikan 

yang bersendikan filsafat atau filsafat yang  diterapkan dalam usaha pemikiran dan 
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pemecahan mengenai  masalah pendidikan  (Imam Barnadib 1997: 7).   Filsafat 

pendidikan juga diartikan sebagai  kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi landasan bagi filsafat 

umum untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah-masalah  pendidikan 

(Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2007: 19). Maka, dapat  diambil sebuah pengertian 

bahwa filsafat pendidikan adalah kaidah  filosofis yang menjadi landasan dalam 

pelaksanan pendidikan guna memecahkan berbagai permasalahan dalam pendidikan. 

Sedangkan menurut Harun Nasution, Islam adalah agama  yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW yang ajarannya  bersumber pada Al Qur‟an dan As 

Sunnah sebagai pedoman  kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, 

sesame manusia, dan alam semesta (Ahmad Syar‟i, 2005: 5). Jadi, pendidikan Islam 

adalah upaya pengembangan potensi dan  pembentukan kepribadian anak sesuai 

dengan ajaran Islam (Moh. Sofyan, 2004:53).  

Filsafat pendidikan Islam juga diartikan sebagai kajian filosofis terhadap 

permasalahan pendidikan yang bersumber pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah serta 

pendapat para ahli khususnya filosof muslim. Dengan kata lain, filsafat pendidikan 

Islam merupakan filsafat pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam, bukan 

filsafat yang bercorak liberal atau bebas tanpa nilai (Abudin Nata, 1997 ; 15). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka Filsafat  Pendidikan Islam adalah  Suatu 

aktivitas berfikir menyeluruh dan mendalam dalam  rangka merumuskan konsep, 

menyelenggarakan dan / atau mengatasi berbagai problem pendidikan Islam dengan  

mengkaji kandungan makna dan nilai-nilai dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits. 
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Filsafat pendidikan Islam akan dapat memperoleh manfaat, tujuan-tujuan, dan 

fungsi-fungsi yang diharapkan, maka harus diambil dari berbagai sumber. Sumber 

itupun harus mengandung prinsip-prinsip dan undang-undang yang mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhannya dan segala yang ada di alam semesta. Dengan 

demikian, sumber yang paling utama dalam filsafat pendidikan Islam adalah Al- 

Qur‟an.  Al-Qur‟anul Karim bersifat menyeluruh dan terpadu yang terkandung pula 

di dalamnya mengenai tujuan pendidikan (Hasan Langgulung, 1979: 38). 

Selain sumber utama, terdapat juga sumber tambahan yang menjadi dasar dan 

prinsip filsafat pendidikan Islam (Hasan Langgulung, 1979:43-46), antara lain: 

1. Teori-teori maupun penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengan sifat-

sifat, bentuk dan proses pertumbuhan manusia 

2. Nilai-nilai dan tradisi sosial masyarakat yang bercorak keislaman 

3. Kajian-kajian pendidikan dan psikologi mengenai sifat-sifat, proses 

pendidikan, dan tujuan-tujuan pendidikan. 

4. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar falsafah politik, ekonomi, dan sosial yang 

dilaksanakan negara. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan, maka 

diperlukan landasan pendidikan. Pendidikan Islam dengan karakteristiknya agama 

juga menjadikan dasar-dasar agama sebagai landasan pendidikannya. Menurut 

Darajat bahwa pendidikan Islam berlandaskan pada tiga hal berikut: Al-Qur‟an, Al-

Sunnah dan Ijtihad (Zakiyah Darajat, 1991:17). Al-Nahlawi sependapat bahwa Al-

Qur‟an,  dan Al-Sunnah sebagai asas pokok pendidikan Islam (Abd Al-Rahman Al-

Nahlawi, 1988:28). Karena nyata sekali bahwa dimasa rasul dan sahabat pendidikan 
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sangat tergantung dengan ajaran Al-Qur‟an. Terlebih ketika „Aishah menegaskan, 

sesungguhnya akhlak rasul itu adalah Al-Qur‟an. Hal ini seperti penjelasan ayat 

berikut: 

                  

 

Artinya: Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al-Qur’an) menurut kemauan 

hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 

diwahyukan (kepadanya).  

Demikian pula, Al-Sunnah juga sebagai asas pendidikan Islam, karena ia 

menjelaskan Al-Qur‟an. Penjelasan ini diantaranya terdapat pada ayat berikut: 

                                

      

  Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu menerangkan 

pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka  

(829) dan supaya mereka memikirkan. (829) Yakni: perintah-

perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat 

dalam Al Quran. 

Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi Barat, pada saat bersamaan 

umat Islam dihadapkan pada kemerosotan peradaban muslim, terutama sekitar abad 

ke-16-17. pada masa ini, muncul epistemologi dikotomik antara “sains agama” 

(‘ulum syari’ah) atau “sains-sains tradisional” („ulum naqliyyah) dan “sains rasional” 
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(‘ulum ‘aqliyyah atau ghair syar’iyyah),
1 

(Amrullah Ahmad, 1991:83).  Pada 

puncaknya adalah ketika Al-Ghozali mengkategorikan fardhu ‘ain bagi sains agama 

dan fardhu kifayah bagi sains rasional
2
 (Fazlurrahman, 1985:39).  

Kondisi ini semakin diperparah dengan bercokolnya kolonialis Barat 

dibeberapa negara Muslim. Barat yang telah mempunyuai seperangkat epistemologi 

sekuler yang kuat, semakin “membuaikan” status quo pola fikir umat Islam pada 

ranjang (dengan dalih) kepentingan akhirat. 

Epistemologi adalah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap 

pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan.  

Menurut Harun Nasotion, pengertian epistemologi adalah; episteme berarti 

pengetahuan dan epistemology adalah ilmu yang membahas tentang: 

a. Apa pengetahuan itu. 

b. Bagaimana memperoleh pengetahuan (Nasution, 1978:10). 

Analisis epistemologis tentang kegiatan pendidikan menurut Dimyati telah 

melahirkan paedagogik sebagai ilmu yang otonom. Sedangkan analisis epistemologi 

dengan pragmatismenya melahirkan philosophy of education sebagai cabang filsafat 

khusus. Secara analisis pragmatis, kegiatan pendidikan dipandang sebagai bagian 

                                                 
1 

Sains agama ini merujuk pada teologi (ilmu kalam), Hukum (termasuk fiqh, ushul fiqh dan 

lain-lain), ulumul Qur‟an, ulumul Hadits, dls. sains rasional biasanya dialamatkan pada ilmu-ilmu 

fislafat, retorika, aritmatika, astronomi, kedokteran, dls. 
2 

Menurut Rahman, selain serangan Al-Ghazali tersebut, ada beberapa alasan tentang hal ini. 

Pertama, adanya pandangan bahwa hidup ini relatif singkat. Sehingga orang kemudian 

memprioritaskan ilmu-ilmu agama untuk memberikan “jaminan” pada kehidupan akhirat. Kedua, 

adanya tradisi sufi yang dengan sengaja menolak rasionalisme-intelektual dalam pencapaian 

pengetahuan. Dan Ketiga, ijazah-ijazah yang mendapat legislasi untuk bekerja sebagai mufti atau qadi 

pada saat itu adalah ilmu-ilmu agama, sementara filsuf dan saintis hanya tersedia lowongan kerja 

diistana saja.
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integral kebudayaan; dalam hal ini kegiatan pendidikan  dipandang sebagai penerapan 

pandangan filsafat manusia terhadap anak manusia (Dimyati, 2001:16).  

Implikasinya, dapat diilustrasikan jika manusia dipandang sebagai makhluk 

rasional, maka kegiatan pendidikan terhadap manusia adalah membuat manusia 

menjadi makhluk yang mampu menggunakan dan mengembangkan akalnya untuk 

memecahkan masalah-masalah kebudayaan manusia. 

1.3  Rumusan Masalah 

Dalam hal epistemologi menurut Muhaimin pertanyaan-pertanyaan yang 

dikembangkan adalah menyangkut hal-hal berikut: untuk mengembangkan potensi 

dasar manusia serta mewariskan budaya dan interaksi antara potensi dan budaya 

tersebut, apa saja isi kurikulum pendidikan Islam yang perlu didikkan? Dengan 

menggunakan metode apa pendidikan Islam itu dapat dijalankan? Siapa yang berhak 

mendidik dan didik dalam pendidikan Islam? Apakah semua yang ada di alam 

semesta ini, ataukah hanya manusia saja, atau hanya Muslim saja yang dapat 

mendidik dalam pendidikan Islam? (Muhaimin, 2005:65).  

Pertanyaan-pertanyaan diatas mengarah pada upaya pengembangan 

pendidikan Islam yang secara mendasar berkaitan dengan persoalan dasar dan 

sekaligus metodologis. Oleh karena itu jika subtansi pendidikan Islam  merupakan 

paradigma ilmu, menurut Abdul Munir Mulkhan maka problem epistemologis dan 

metodologis pemikiran Islam adalah juga merupakan problem pendidikan Islam 

(Mulkhan, 1993:213).  

Banyak ahli sejarah yang menempatkan Muhammad Abduh sebagai tokoh, 

baik tokoh dalam bidang teologi, tafsir bahkan sebagai tokoh pendidikan, namun 
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tulisan-tulisan yang memaparkan secara lebih mendalam tentang pandangan-

pandangan pendidikannya masih sangat kurang, itulah yang mendorong peneliti 

untuk mengkaji bagaimana pemikiran Muhammad Abduh di bidang pendidikan Islam 

dan untuk menjawab permasalahan-permasalahan epistemologis seperti dikemukakan 

Muhaimin diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

pemikiran Muhammad Abduh terhadap pendidikan Islam dalam aspek epistemologi ?  

1.2  Pembatasan Masalah 

Untuk lebih mempertajam dan mempermudah analisa serta kajian selanjutnya, 

peneliti memberikan pembatasan masalah sehingga kajian tesis ini berfokus pada  

kajian pemikiran yang dirumuskan oleh Muhammad Abduh tentang  pendidikan 

Islam. Pemikiran pendidikan Islam ini akan ditinjau dari aspek epistimelogi filsafat 

pendidikan Islam dari segi konsep (tujuan, kurikulum, proses) yang bersumber dari 

Al-Qur‟an dan Hadits. 

1.4  Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam pembahasan ini adalah 

sebagai brikut: 

 Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Abduh terhadap pendidikan Islam 

dalam aspek epistemologi. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa keperluan diantaranya : 

A. Manfaat Teoritik  

1. Sebagai acuan para praktisi pendidikan  dalam pelaksanaan pendidikan 

terutama pendidikan Islam. 
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2. Menambah wawasan keilmuan dan khazanah intelektual dalam 

pemikiran pendidikan Islam. 

A. Manfaat Praktis 

1. Bagi praktek kependidikan; kajian ini setidaknya mampu menjadi 

bahan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk juga 

pendidikan Islam. 

2. Memberi kontribusi terhadap pendidikan Islam dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan sehingga terwujud masyarakat yang 

madani. 

 


