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A. Latar Belakang Masalah 

  Pada dasarnya pendidikan adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa untuk 

membawa bangsa pada era pencerahan, pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa 

yang berbalut dengan nilai-nilai kecerdasan, moralitas, kepekaan, dan kepedulian terhadap 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan tonggak kuat untuk mengentas 

kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan dan menuntaskan segala 

permasalahan yang selama ini terjadi. 

  Dalam perspektif Islam peran pendidikan dalam kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, 

bukan sekedar sebagai kegiatan pengetahuan dan keterampilan (transfer of knowledge and 

skill)saja, tetapi seharusnya juga sebagai kegiatan alih nilai Islam (transfer of Islam). Oleh 

karena itu setiap konsep pendidikan atau strategi pendidikan bukan semata-mata usaha 

penyiapan manusia pandai atau manusia terampil, tapi juga manusia berkepribadian Islami (M. 

Tolhah Hasan, 2005: 174). Institusi pendidikan merupakan instrumen penting dalam kerangka 

penyiapan sumberdaya manusia di dunia kerja dan masyarakat (Fathul Janah, 2009: 1). 

  Namun sayangnya, realitas yang ada sekarang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, 

karena faktanya masih banyak masyarakat Indonesia yang bodoh, miskin pengetahuan, dan tidak 

bisa menuntaskan segala permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga bisa dikatakan bahwa 

pola pendidikan di Indonesia kualitasnya masih jelek dan kurang bagus sehingga berpengaruh 

pada autput yang dihasilkan, itu artinya kualitas pendidikan kita mengalami kemunduran.Bahkan 

bangsa Indonesia juga masih menempati urutan 109-179 negara, oleh karena itu pendidikan 



agama di sekolah perlu direkonstruksi agar dapat memerankan tugas dan fungsinya secara efektif 

yaitu membangun akhlak (etika dan moral) generasi penerus bangsa (Tobroni, 2010: 3-4). 

  Salah satu persoalan pelik yang dihadapi oleh masyarakat selain ekonomi dan politik 

adalah persoalan pendidikan. Kualitas kepribadian anak didik di Indonesia semakin 

memprihatinkan. Maraknya tawuran antar remaja di berbagai kota ditambah dengan sejumlah 

perilaku mereka yang sudah tergolong kriminal, meningkatnya penyalahgunaan narkoba, dan 

pergaulan bebas adalah bukti bahwa pendidikan tidak berhasil membentuk anak didik yang 

memiliki kepribadian Islam. Masyarakat bangsa Indonesia juga menunjukkan munculnya gejolak 

kehancuran, mulai dari tingkat elemen masyarakat lower class sampai pada tingkat elemen 

masyarakat elit. Moral masyarakat menjadi rapuh dan terjangkiti dengan sifat-sifat non religius 

(Said Agil Husin Al-Munawar, 2003: 226-227). 

  Data menunjukkan, pada tahun 2003 tindak kekerasan terhadap anak mencapai 481 

kasus. Tahun 2004 meningkat 547 kasus dengan rincian 221 kasus kekerasan seksual, 140 

kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis dan 160 kasus lainnya. Pada tahun 2005, jumlahnya 

meningkat lagi menjadi 766 kasus, dengan rincian 327 kasus kekerasan seksual, 233 kasus 

kekerasan fisik, 176 kekerasan psikis dan 130 kasus lainnya. Sedangkan pada semester pertama 

pada tahun 2006 terdapat 460 kasus (Benni Setiawan, 2008: 19). 

   Celakanya, sektor pendidikan yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita itu saat 

ini terus mengalami keterpurukan. Berbagai masalah yang bermunculan terus menggerogoti, 

mulai dari bangunan sekolah yang kondisinya menyediakan hingga permasalahan yang sifatnya 

akademis seperti kurikulum. Lebih parah lagi, beragam permasalahan itu cenderung dibiarkan 

(Ade Irawan, dkk, 2004: 3).  



  Bangsa Indonesia harus segera menyadari bahwa ada yang salah dalam pendidikannya. 

Karena pola lama selama ini digunakan telah terbukti “gagal” menghantarkan terbentuknya 

manusia-manusia yang memiliki karakter cerdas, kreatif, dan bertakwa. Sebuah karakter manusia 

yang sangat dibutuhkan di era globalisasi. Kalau sistem pendidikan di Indonesia mampu 

melahirkan manusia dengan karakter ini, keadaan paradoksal bahwa bangsa Indonesia masih 

ketinggalan dalam beberapa hal dengan negara-negara lain (Syamsul Ma’arif, 2009: 1-2). Oleh 

karena itu kita harus mnyadari bahwa masih perlunya dicari alternatif untuk memperoleh 

masukan bagaimana pendidikan Islam bisa menjadi solusi atas persoalan bangsa saat ini (Imam 

Suprayogo, 1999: 2). 

  Oleh karena itu pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan 

kondisi demikian, sehingga jika ingin menuju kepada Indonesia yang lebih baik maka 

pendidikannya harus baik. Meskipun di Indonesia target pendidikan yang dicanangkan 

pemerintah dapat dicapai tidak akan mampu menghantarkan negeri ini menuju kebangkitan. 

Bangsa ini tetap menjadi bangsa jongos meminjam istilah Amien Rais jika paradigma pendidikan 

masih sekuler. 

 Diakui atau tidak, sistem pendidikan di Indonesia saat ini memang sistem pendidikan yang 

bersifat sekuler-materialistik. Menurut Muhammad Qutb; sekulerisme diartikan sebagai Iqomatu 

al-hayati ‘ala ghayri asasin mina al-dini (membangun struktur kehidupan di atas landasan selain 

agama (Islam). Pemikiran sekulerisme berasal dari sejarah gelap Eropa Barat di abad 

pertengahan. Saat itu, kekuasaan para agamawaan (rijaluddin) yang berpusat di gereja demikian 

mendominasi hampir semua lapangan kehidupan, termasuk di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Maka sampailah para ilmuan dan negarawan itu pada satu kesimpulan bahwa bila 

ingin maju, masyarakat harus meninggalkan agama; atau membiarkan agama tetap di wilayah 



agama (ritual), sementara wilayah diniawi (politik, pemerintahan, saintek, ekonomi dan 

pendidikan) harus steril dari agama. Inilah cikal bakal sekulerisme (Ismail Yusanto, 1998 : 5)  

 Watak sekuler-materialistik berperan dalam hilangnya nilai-nilai transedental pada semua 

proses pendidikan, mulai dari peletakan filosofi pendidikan, penyusunan kurikulum dan materi 

ajar, kualifikasi pengajar, proses belajar mengajar, hingga budaya sekolah atau kampus sebagai 

“kurikulum tersembunyi”, yang berperan sangat penting dalam penanaman nilai-nilai. 

  Sistem pendidikan sekuler-materialistik terbukti gagal melahirkan manusia soleh yang 

sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi. 

Secara kelembagaan sekulerisme pendidikan melahirkan dikotomi pendidikan yang sudah 

berjalan puluhan tahun, yakni antara pendidikan agama satu sisi dan pendidikan umum sisi yang 

lain. Pendidikan agama melalui madrasah, pesantren, institut agama dikelola oleh Depag 

sementara pendidikan umum mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum di kelola oleh 

Depdiknas. Terkesan kuat bahwa perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan iptek dikelola oleh 

Depdiknas dan dipandang tidak ada hubungannya dengan agama, sementara pembentukan 

karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan kurang tergarap secara 

serius. Agama ditempatkan hanya sekedar sebagai salah satu aspek yang peranannya sangat 

minim, bukan dari landasan seluruh aspek. Disisi lain pengajaran agama dan persoalannya 

digarap oleh Depag, seolah pendidikan Islam identik dengan persoalan agama Islam saja. 

Pendidikan sekuler-materialistik memang dapat melahirkan orang yang menguasai sains dan 

teknologi, tetapi pendidikan semacam ini terbukti gagal membentuk kepribadian penguasaan 

tsaqofah Islam (buta agama). Sementara yang belajar di lingkungan “pendudukan Agama“ 

memang menguasai tsaqofah Islam dan relatif di sisi kepribadiannya tergarap baik, tetapi sisi 

lain ia buta terhadap sains dan teknologi. 



  Masalah klasik yang tetap aktual karena masih sering dipersoalkan oleh para pakar 

pendidikan Islam adalah adanya dikotomi dalam sistem pendidikan. Dualisme dikotomi ini, 

nampaknya sudah berkembang dan dianggap sebagai sistem pendidikan modern yang sesuai 

dengan zaman. Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi, karena sejarah telah membuktikan bahwa 

sistem pendidikan Barat seringkali merusak Islam, secara kaffah dalam kehidupan umat, 

dualismedikotomi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga melanda seluruh negara muslim 

atau yang penduduknya mayoritas muslim (A. Syafii Maarif, 1991: 3-4). 

  Hal ini dapat terlihat antara lain pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI tentang 

jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian kesatu (umum) pasal 15 yang berbunyi; Jenis 

pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan 

khusus. Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan 

pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomi semacam ini terbukti telah gagal melahirkan 

manusia salih yang berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan 

melalui penguasaan sains dan teknologi. 

  Pendidikan sekuler- materialistik juga memberikan kepada siswa suatu basis pemikiran 

yang serba terukur secara materi dan memungkiri hal-hal yang bersifat transdental dan 

keimanan. Agama ditetapkan pada posisi yang sangat individual, nilai transdental dirasakan tidak 

perlu dijadikan standar penilaian sikap dan perbuatan, tempatnya telah digantikan oleh etik yang 

faktanya bernilai materi juga. 

  Sistem pendidikan sekuler-materialistik sebenarnya hanyalah bagian dari sistem 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang juga sekuler. Dalam sistem sekuler, aturan-aturan, 

pandangan-pandangan dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja digunakan 

untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Di tengah-tengah sistem sekuler 



lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam, yakni nilai ekonomi yang 

kapatalis, perilaku politik yang oportunistik, budaya yang hedinistik, budaya sosial yang egoistik 

dan individualistik, sikap agama yang sinkretistik dan paradigma pendidikan yang materialistik 

(M. Ismail Yusanto, 2004: 2). 

  Islam jelas tidak mengenal pemisahan antara urusan ritual dengan urusan duniawi. Shalat 

adalah ibadah yang merupakan bagian dari syariat dimana seluruh umat Islam harus terikat, 

sebagaimana keterkaitan kaum muslimin pada syariat terhadap bidang lain seperti ekonomi, 

sosial, politik termasuk juga pendidikan. Seluruh gerak laku seorang muslim adalah ibadah, 

karena Islam adalah totalitas. Dan merupakan tidak kekufuran bagi seorang muslim bila beriman 

kepada ajaran Islam sebagaimana dan menolak sebagian yang lain. Karena itu amat aneh apabila 

umat Islam ikut-ikutan menjadi sekuler-materialistik (M. Ismail Yusanto, 2004:7).Maka dari itu 

sistem sekuler yang memisahkan ilmu pengetahuan dan agama Islam ibaratnya memisahkan air 

atau udara dengan kandungan oksigennya. Ketika air atau udara hilang kandungan oksigennya 

hilang nilai kegunaannya. Ketika ilmu pengetahuan dipisahkan dari Islam, hilangnya maknanya 

dari kehidupan (Nuim Hidayat, 2009: 97). 

  Sistem semacam ini terbukti telah gagal menghantarkan manusia menjadi sosok pribadi 

yang utuh, yakni seorang Abidu al-Shalih yang Muslih, generasi yang cerdas, peduli bangsa dan 

kelak mampu menjadi pemimpin yang ideal. Hal ini disebabkan oleh dua hal: Pertama: 

paradigma pendidikan yang keliru, dimana dalam sistem sekuler, asas penyelenggaraan 

pendidikan juga sekuler. Tujuan pendidikan yang ditetapkan juga adalah buah dari paham 

sekuler tadi, yakni sekedar membentuk manusia-manusia yang berpaham materialistik dan serba 

individualistik. Kedua, kelemahan fungsional pada tiga unsur pelaksanaan pendidikan, yaitu (1) 

kelemahan pada lembaga pendidikan formal yang tercermin dari kacaunya kurikulum serta tidak 



berfungsinya guru dan lingkungan sekolah/kampus sebagai medium pendidikan sebagaimana 

mestinya, (2) kehidupan keluarga yang tidak mendukung, dan (3) keadaan masyarakat yang tidak 

kondusif (M. Ismail Yusanto, 2004:8). 

  Oleh karena itu, penyelesaian problem pendidikan yang mendasari harus pula dilakukan 

secara mendasar, dan itu hanya dapat diwujudkan melalui perbaikan yang menyeluruh yang 

diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekuler menjadi paradigma Islam. Sementara pada 

tataran derivatnya, kelemahan ketiga faktor diatas diselesaikan dengan cara memperbaiki strategi 

fungsional sesuai dengan arahan Islam (M. Ismail Yusanto, 2004: 8). Sehingga perlu adanya 

revolusi terhadap perilaku manusia merupakan basis dari gerakan pembaharuan yang benar. Oleh 

karena itu, untuk melakukan revolusi tersebut maka harus diawali dengan revolusi pemikiran 

(Taghyiir al Afkaar) dan pemahaman manusia terhadap Islam. 

  Solusi yang ditawarkan oleh HT untuk memperbaiki pendidikan merupakan solusi yang 

melibatkan perbincangan pada aspek yang paling mendasar, yaitu filsafat, kegiatan pendidikan 

selalu membutuhkan analisis filosofi dalam setiap kegiatan terutama yang dilangsungkan dalam 

pendidikan formal selalu dipertanyakan gambaran ideal hasil pendidikan. Menjawab pertanyaan 

fundamental ini bukanlah pekerjaan mudah. Ia membutuhkan instrument berfikir yang mampu 

menguak aspek-aspek yang mendalam tentang hasil pendidikan, dalam kontek pendidikan 

filsafat seperti dikemukakan oleh kalangan pemikir pendidikan Islam. 

  Omar Muhammad al-Taumy al-Syaibani mengemukakan pentingnya penentuan suatu 

filsafat bagi pendidikan Islam, sebagai berikut: (1), Filsafat pendidikan itu dapat menolong 

perancang-perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakan pendidikan dalam suatu 

negara untuk membentuk pemikiran yang sehat terhadap proses pendidikan. Di samping itu 

dapat menolong terhadap tujuan-tujuan dan fungsi-fungsinya serta meningkatkan mutu 



penyelesaian masalah pendidikan; (2) filsafat pendidikan dapat membentuk asas yang khas 

menyangkut kurikulum, metode, alat-alat pengajaran dan lain-lain; (3) filsafat pendidikan 

menjadi asas yang terbaik untuk mengadakan penilaian pendidikan dalam arti menyeluruh. 

Penilaian pendidikan meliputi segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dan 

institusi-institusi pendidikan; (4) filsafat pendidikan Islam berasaskan ajaran Islam akan 

membantu umat Islam untuk pendalaman pikiran bagi pendidikan Islam dan mengaitkanya 

dengan faktor-faktor spiritual, sosial; ekonomi, budaya, dan lain-lain dalam berbagai bidang 

kehidupan (Omar Muhammad al-Taumy al-Syaibani, 1979: 33-36). 

  Karena filsafat mempunyai kedudukan yang begitu penting, maka tidak heran jika 

kegiatan pendidikan selalu berawal dari perenungan-perenungan terhadap seluruh aspek yang 

terkait dengan pendidikan seperti tujuan pendidikan, kurikulum, metode, lingkungan pendidikan, 

pendidik peserta didik dan lainsebagainya. Dalam perbincangan tentang pendidikan biasanya 

selalu dipertanyakan perspektif filsafat yang digunakan untuk mengarahkan jalannya aktivitas 

pendidikan. Jawaban terhadap pernyataan ini tidak tunggal karena perspektif filsafat pendidikan 

yang digunakan sangat tergantung pada filsafat hidup, oleh karena itu filsafat pendidikan sebagai 

disiplin ilmu yang begitu beragam yang sejalan dengan beragamnya filsafat hidup, setidaknya 

ada lima perspektif filsafat pendidikan yang terkenal yaitu; perenialisme, esensialisme, 

progresivisme, rekontruktivisme (Syamsul Arifin, 2005: 285-286). 

  Dengan menggunakan kerangka penjelasan diatas, bisa dimaklumi jika HT mengkritik 

pendidikan pada aspek filsafat atau paradigmanya. Dengan begitu, perbaikan pendidikan bias 

menyentuh pada aspek-aspek yang mendasar, HT menawarkan Islam sebagai landasan filsafat 

untuk mengkonstruksi kembali pendidikan Islam. HT dengan tegas menyatakan, paradigma 

pendidikan material sekuleralistik harus segera digantikan dengan paradigma pendidikan yang 



berbasis aqidah Islam, menurut HT harus menjadi dasar penentuan arah dan tujuan pendidikan, 

penyusunan kurikulum dan standar ilmu pengetahuan serta proses belajar mengajar, termasuk 

penentuan kualifikasi pengajar (guru/dosen) serta budaya sekolah yang akan dikembangkan. 

Dengan pilihan terhadap aqidah Islam, HT berharap krisis dalam dunia pendidikan yang 

bersumber dari asasnya yang sekuler harus segera diganti (Syamsul Arifin, 2005: 284-287) 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana rekonstruksi paradigma pendidikan Islam menurut Hizbut Tahrir Indonesia. 

2. Bagaimana format alternatif paradigmatik pendidikan Islam ke depan  

 

C. Tujuan Penelitian 

 1. Untuk mendeskripsikan bagaimana rekonstruksi paradigma pendidikan Islam yang 

ditawarkan oleh Hizbut Tahrir dalam dunia pendidikan (visi, misi, sistem, dan strategi 

pendidikan Islam) 

 2. Untuk mendeskripsikan format  pendidikan Islam yang komprehensip. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pengetahuan peneliti, bahwa yang pernah melakukan penelitian tentang 

rekonstruksi pendidikan Islam yang tidak terfokus pada ruang lingkup penelitian ini antara lain: 

  Pertama. Peneliti terdahulu seperti yang dilakukan Syamsul Arifin, dosen Fakultas 

Agama Islam UMM, tentang Ideologi Dan Praktisi Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis, 

penelitian ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari eksemplar kelompok fundamentalis. 

Dalam kelompok ini HT memiliki posisi yang unik karena pilihan terhadap gerakan sosial untuk 



mewujudkan cita-cita ideologisnya tidak menggunakan kekerasan. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa HT mengkritik pendidikan pada aspek filsafat atau paradigmanya. Dengan begitu, 

perbaikan pendidikan bisa menyentuh pada aspek-aspek yang mendasar. HT menawarkan Islam 

sebagai landasan filsafat untuk mengkonstruksi kembali pendidikan Islam. HT dengan tegas 

menyatakan, paradigma pendidikan material-sekuleralistik harus segera digantikan dengan 

paradigma pendidikan yang berbasis akidah Islam, menurut HT harus menjadi dasar penentuan 

arah dan tujuan pendidikan, penyusunan kurikulum dan standar ilmu pengetahuan serta proses 

belajar mengajar, termasuk penentuan kualifikasi pengajar (guru/dosen) serta budaya sekolah 

yang akan dikembangkan. Dengan pilihan terhadap akidah Islam, HT berharap krisis dalam 

dunia pendidikan yang bersumber dari asasnya yang sekuler harus segera diganti. 

  Kedua. Hendra Kurniawan, Universitas Indonesia, judul tesis: Realitas gerakan hizbut 

tahrir di Indonesia: wacana hagemonik dan praksis ideologi (studi pemikiran islamisme timur 

tengah dalam peta gerakan fundamentalisme Islam-politik di Indonesia). Penelitian ini 

berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian “deskriptif-

analitik”. Dalam perspektif historis, untuk memahami secara komprehensif mengenai 

fundamentalisme Islam yang dipahami sebagai ideologi politik dalam realitasnya. Penelitian ini 

berawal dari fenomena merebaknya aksi Hizbut Tahrir sebagai gerakan kontra-hegemoni dan 

kontra budaya dalam upaya untuk menterjemahkan konsep Islam secara aplikatif di Indonesia. 

Penelitian ini berusaha mereduksi realitas ideologi dan tradisi Islam pada praksi gerakan Hizbut 

Tahrir, yang menampilkan corak dinamikanya tersendiri. Untuk itu, praksi gerakan Islam politik 

Hizbut Tahir merupakan realitas gerakan. Pemaknaan negatif masyarakat luas, serta dominasi 

yang berwujud intervensi negara terhadap praksi gerakan Islam politik. Pergerakan Hizbut Tahrir 

Indonesia dalam konteks politik di Tanah Air, menyisakan persoalan bagi konsep “Negara 



Kebangsaan” dalam bingkai “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Pergulatan 

hegemoni tidak dapat dihindari ketika dalam pandangan politik Hizbut Tahrir terdapat upaya 

untuk mengganti sistem yang sedang berlaku tersebut. Pola pergerakan Islam politik ini pada 

gilirannya memunculkan respon tersendiri bagi kalangan aktifis pergerakan di Indonesia, dalam 

menyikapi pergeseran wacana Islamisme dari teologisreligius menuju praksis ideologis-politis. 

Pergulatan pemikiran dalam penelitian merangsang interpretasi lebih jauh terhadap perjuangan 

penerapan syariat Islam di Indonesia, yang  bagi Hizbut Tahrir harus dimulai dari penegakan 

kembali sistem khilafat Islam, sebagai sebuah doktrin perjuangan yang telah mereka gariskan. 

  Ketiga. Nuraidah, 2009 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul skripsi: 

Jihad Menurut Hizbut Tahrir. Hasil penelitian ini adalah jihad menurut Hizbut Tahrir dimaknai 

dengan maksa syar’i yaitu perang untuk menyebarkan risalah Islam (berperang dijalan Allah). 

Aktualisasi jihad Hizbut Tahrir dilakukan dengan melihat kondisi di mana terjadi ancaman 

terhadap kaum muslimin. Hizbut Tahrir yang berada di daerah tersebut wajib ikut dalam 

peperangan. Realisasi jihat Hizbut Tahrir di daerah tersebut wajib ikut dalam peperangan. 

Realisasi jihad Hizbut Tahrir terwujud dalam bentuk-bentuk jihat definisi (pertahanan) dan jihad 

ofensif (penyerangan). Konsep jihad menurut Hizbut Tahrir tersebut tidak menyimpang dari 

tujuan inti jihad, menurut fiqih siyasah, sebagaimana yang dipahami oleh beberapa tokoh. Dalam 

implementasi jihad, Hizbut Tahrir pada dasarnya menyesuaikan dengan pemahaman makna dan 

melihat suatu kondisi, yang mana bila kasus berkaitan dengan ancaman yang sedang dialami oleh 

kaum muslimin dibelahan dunia ini, dalam konteks di mana kaum muslimin terdzalimi terancam 

jiwanya maka yang dilakukan adalah jihad defensif. Aktualisasi yang dilakukan oleh Hizbut 

Tahrur tergolong bentuk aktualisasi yang dibenarkan dalam fiqih siyasah, yaitu dengan 

melakukan perlawanan fisik secara terang-terangan terhadap berbagai hal-hal dan tindakan yang 



tidak sesuai dengan syari’ah Islam, khususnya yang dapat merusak keadilan dan kesejahteraan 

sebuah negara. 

  Keempat. Suwanto, 2010. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul Skripsi: Sistem 

Khilafah dalam Paradigma Hizbut Tahrir (Studi Kasus Kekhalifahan Bani Abbasiyah dan Bani 

Umayyah). Hasil penelitian ini adalah Hizbut Tahrir berpandangan bahwa sejarah khilafah 

adalah dua hal yang berbeda. Sejarah khilafah adalah fakta penerapan sistem bukanlah sistem itu 

sendiri. Sehingga fakta sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah dan kekuasaan Bani Umayyah II yang 

semasa tidak dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya khilafah lebih dari satu. Sebab, bagi Hizbut 

Tahrir sumber hukum Islam secara tegas melarang hal tersebut. Untuk itu penting bagi siapa saja, 

umumnya para intelektual dan khususnya ahli sejarah agar dapat memposisikan antara sejarah 

khilafah dengan sistemnya sesuai pada tempatnya. Hingga tidak menimbulkan keracunan dalam 

membahas dan menilai sistem khilfah. Untuk membahas sistem khilafah dapat merujuk pada 

pandangan Hizbut Tahrir atau kelompok yang lainnya yang memang memiliki konsepnya 

ataupun menggalinya secara langsung pada sumbernya. 

  Kelima. Umi Ulfa, 2008. IAIN Sunan Ampel, judul tesis: DAKWAH HIZBUT TAHRIR 

INDONESIA (Kajian tentang Konsepsi dan Aplikasi Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di IAIN 

Sunan Ampel Surabaya).Dari hasil penelitian ini disimpulkan, yang pertama mengenai konsepsi 

Hizbut Tahrir tentang makna dakwah pada umumnya ialah mengajak atau menyeru kepada umat 

yang sudah terpuruk dalam kedholiman yang sering disebut dengan amar ma’ruf nahi munkar 

untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan melanjutkan kehidupan Islam yang 

terdahulu sempat mengalami kejayaan pada masa Rasulullah Saw, dengan menyatukan umat 

Islam melalui thariqah membentuk Negara Khilafah Islamiyah. Kedua, aplikasi dakwah yang 



dilakukan Hizbut Tahrir kepada mad’u ialah dengan menggunakan media cetak, interaksi 

pemikiran dan demonstrasi publik (masirah). 

  Keenam. Rusman Presetyo, 2006, IAIN Samarinda, judul skripsi: Konsepsi Syiasyah 

Islamiyah menurut HTI. Hasil penelitian ini bahwa penegakkan khilfah Islamiyah di pimpin oleh 

seorang Kholifah, aspek politik luar negeri, dakwa dan jihad, aspek politik dalam negeri, 

penegakan syariat Islam dalam aspek, politik, sosial, ekonomi dan pendidikan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan 

pendidikan Islam baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara terperinci manfaat yang 

diharapkan adalah sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Teoritis  

 a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian dan pengembangan teori 

(sumbangan pemikiran) serta menambah wawasan bagi pelaksanaan kebijakan dalam 

dunia pendidikan. 

 b. Dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga pendidikan, baik yang swasta maupun 

negeri. 

 c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya untuk menyelidiki dalam cakupan yang 

lebih luas. 

2. Manfaat Praktis  

 a. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang model rekonstruksi pendidikan Islam 

yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. 



 b. Di dalam pendidikan Islam tidak ada dikotomi pendidikan, pendidikan harus integral, 

sehingga anak didik tidak memiliki kepribadian ganda dan akan terwujud insan kamil. 

 c. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi setiap lembaga pendidikan baik yang 

swasta maupun negeri untuk menerapkan konsep pendidikan Islam secara nyata di 

tengah-tengah umat Islam secara komprehensif baik di keluarga, masyarakat dan negara. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

  Dalam tesis ini mengkaji dua hal sebagai berikut: pertama, bagaimana rekonstruksi 

pendidikan menurut HT, dan kedua, bagaimana format paradigmatikpendidikan islam alternatif 

ke depan.Data yang diperoleh dalam bentuk buku, booklet, makalah, buletin, majalah, 

selembaran, dan artikel baik yang dipublikasikan oleh HT maupun yang ditulis oleh aktivisnya. 

Di HT ada keharusan men-tbanni (mengadopsi) ide-ide dan pendapat yang telah ditetapkan oleh 

organisasi, apa yang mereka pikirkan, diucapkan, dan dilakukan mencerminkan ide-ide dan 

pendapat HT, bukan pendapat pribadi, jadi pemikiran, ucapan, dan tindakan antara aktivis yang 

satu dengan lainnya cenderung sama. Pada bagian ini selanjutnya akan dijelaskan pendekatan 

penelitian, pengumpulan data, analisis data. 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya (Basrawi Sukidin, 2002: 2), penelitian 

kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu menggambarkan dan mengungkap (to describe and 

explore), dan menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain) (Nama Syaodih Sukma 

Dinata, 2006: 60), jadi penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 



mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Nama Syaodih Sukma Dinata, 

2006: 60). Beberapa deskriptif tentang data-data yang diperoleh digunakan untuk menemukan 

prinsip-prinsip atau penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Sedangkan, metode yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian studi (Library Research), yakni menelusuri 

literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun(Moh. Nazir, 2005: 93). Dengan demikian, 

peneliti akan berusaha mengungkap data-data yang terdapat dalam berbagai literatur untuk 

dijadikan rujukan dalam penelitian ini. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

  Data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sebagian berbentuk pemikiran dari 

para pendiri, pemimpin, dan shabab Hizb al-Tahrir yang tertuang dalam buku-buku HT. Di 

samping itu bisa dianalisis secara historis, juga bisa dipahami dengan menggunakan analisis 

formal atau diskusif. Melalui analisis ini peneliti berusaha memahami makna dalam wacana yang 

direkonstruksi oleh pembuatnya. Terakhir adalah interpretasi. Terakhir menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Pada tahapan ini peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah di olah dan 

dianalisis pada tahapan reduksi dan display. 

3. Teknik Analisis Data 

  Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexi J Moleong, 2007 

: 346). 



 tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mereduksi data, tahapan analisis 

data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, dan transformasi data 

yang muncul. Tahapan reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, 

menggolongkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi (Sukardi, 

2005: 157). Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang akan diambil 

adalah bagaimana rekonstruksi pendidikan HT dan format paradigma pendidikan alternatif 

sebagai solusi problem dunia pendidikan. 



 


