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FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM
SEBAGAI LANDASAN MEMBANGUN SISTEM PENDIDIKAN
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Abstrak
Filsafat Pendidikan Islam memiliki corak yang khas dan unik. Hal ini terletak pada karakter
fondasional dan substansial dari ketiga terminologi yang termuat di dalam konsep itu sendiri,
yaitu filsafat, pendidikan dan Islam. Yang pertama bersifat kontemplatif-reflektif, yang
kedua bersifat praktis-pragmatis dan yang ketiga bersifat doctrinair-uncriticable. Oleh
karena itu, dalam merumuskan Filsafat Pendidikan Islam diperlukan analisis dan pemikiran
rasional yang cermat yang menghasilkan suatu gagasan ideal yang mungkin diaplikasikan
dalam tataran praksis tanpa mengabaikan doktrin teologis Islami. Dalam menganalisis dan
merumuskan landasan Filsafat Pendidikan Islam dalam makalah ini, penulis menggunakan
sumber-sumber Alquran, Hadits-hadits Nabi saw. dan hasil pemikiran para cendekiawan
Muslim baik yang lawas maupun yang kontemporer, baik pada tataran teoritis maupun
praktis sebagai ijtihad ‘amali para ulama kreatif dalam melaksanakan pendidikan.
Dalam aspek ontologis pendidikan, pandangan Islam tentang alam semesta yang menyangkut
aspek teologis, kosmologis dan antropologis berimplikasi pada pemikiran dalam
merumuskan tujuan pendidikan Islam, yang secara idealis mencapai ultimate-goal sebagai
insan-kamil. Adapun dalam konteks kehidupan duniawi hendak membina potensi-potensi
manusia agar mampu melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah
adalah diri-diri yang mampu berbuat dan bekerja didasari oleh akhlak terpuji, yang dalam
komunitas secara bersama-sama membangun peradaban dan kebudayaan yang berbasis pada
kesadaran ruhani. Dalam aspek epistemologis pendidikan berimplikasi pada pemilihan
muatan pendidikan Islam dan cara mengomunikasikan muatan kepada para pembelajar oleh
agen-agen pendidikan. Muatan pendidikan Islam harus mencakup ilmu-ilmu untuk
mengenali Tuhan (ma’rifatullah, theologi), ilmu-ilmu untuk mengetahui rahasia alam
semesta (untuk kepentingan pemanfaatan), ilmu-ilmu kemanusiaan (untuk memahami
potensi-potensi diri dan cara pengembangannya), ilmu-ilmu kehidupan (untuk menata
kehidupan yang menenangkan). Dalam Islam, ilmu-ilmu ini bersifat instrumental, dalam
rangka meningkatkan spritualitas diri, penataan hidup, pencapaian kebahagiaan lahir batin
dan dinamisasi peradaban. Oleh karena itu, komunikasi dalam interaksi pendidikan
meniscayakan tersentuhnya kelima dimensi kemanusiaa dalam proses pendidikan, yaitu ruh,
akal, emosi, hawa nafsu dan anggota tubuh. Dalam hal inilah guru, yang berperan sebagai
mu’allim, mursyid dan murabbi, mengembangkan diri sebagai medium-exemplaris dalam
proses pendidikan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Adapun dalam aspek eksiologis
pendidikan berimplikasi pada nilai pendidikan Islam yang lebih menekankan pada motif
ta’abbudi (keibadahan) dan berorientasi ukhrawi dari setiap fihak yang terlibat dalam proses
pendidikan. Dimana proses pendidikan harus dibangun dengan rahmah, yaitu kasih sayang
tanpa pamrih.

Kata kunci: khalifah, akhlak mulia, ma’rifatullah, mu’allim, ta’abbudi dan rahmah.
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A. PENDAHULUAN

Filsafat pendidikan merupakan fondasi bagi pengembangan keilmuan
pendidikan baik pada tataran teoritis maupun praktis. Ia dapat merupakan aplikasi
dan implementasi dari suatu pandangan filosofis (baca, aliran-aliran filsafat tertentu)
dan dapat pula merupakan pemikiran kritis secara radikal terhadap berbagai
persoalan kependidikan yang dihadapi. G. Kneller (1971: 4) mendefinisikan filsafat
pendidikan sebagai "upaya memahami pendidikan dalam keseluruhan dan
keutuhannya, dengan memberikan tafsiran terhadapnya melalui konsep-konsep
umum kefilsafatan yang akan memberikan arah dalam memilih tujuan dan kebijakan
pendidikan."

Dalam hal ini, filsafat pendidikan Islam memiliki coraknya sendiri dan unik.
Keunikan ini terletak pada karakter fondasional dan substansial dari ketiga
terminologi yang termuat di dalam konsep itu sendiri, yaitu filsafat, pendidikan dan
Islam. Sebagai suatu filsafat, mesti berpijak pada pemikiran rasional kritis berbasis
metodologis pada tindak kontemplasi dan refleksi, dan pada batas tertentu pada
intuisi, sementara itu pendidikan sebagai suatu aksi merupakan tindakan praktis
yang berusaha melakukan suatu pengubahan forma terhadap suatu objek (poesis,
menurut Aristoteles). Oleh karena itu, demi keterukuran produknya, pendekatan
aktual-pragmatis dan experimental perlu dilakukan. Sementara itu, Islam sebagai
agama merupakan sekumpulan ajaran yang berwatak doktriner, sakral dan normatif
menetapkan dasar-dasar konseptual untuk segala aspek kehidupann di dunia.
Demikian pula halnya yang berkaitan dengan tindakan pendidikan, baik pada tataran
teleologis, antropologis, epistemologis dan eksiologis, dan bahkan metodologis.
Oleh karena itu, mewacanakan filsafat pendidikan Islam mesti memutar tiga poros
yang memiliki daya-daya gerak yang berbeda dalam satu nafas yang tidak saling
berlawanan dan menimbulkan paradoks-paradoks pada pemikiran, tindakan dan
produk yang dihasilkannya.

Secara prinsip, pemikiran keislaman termasuk filsafat pendidikan, harus selalu
merujuk kepada Alquran dan Assunnah. Meskipun demikian, kedua sumber pokok
ini dapat dikembangkan dan sumber tambahan yang diperlukan dan tidak
berlawanan bahkan mendukung keduanya dapat dan harus digunakan. Oleh karena
itu, menurut Sa’id Ismail Ali (Langgulung, 1979: 35) ada enam sumber yang dapat
dijadikan sumber dalam pengembangan konsep pendidikan Islam yaitu, Aquran,
Sunnah nabi, Kata-kata Sahabat, Kemaslahatan Sosial, Nilai-nilai dan kebiasaan
masyarakat, dan pemikir-pemikir Islam. Dalam menganalisis dan merumuskan
landasan filsafat pendidikan Islam dalam makalah ini, penulis menggunakan
sumber-sumber Alquran, Hadits-hadits Nabi saw. dan hasil pemikiran para
cendekiawan Muslim baik yang lawas maupun yang kontemporer, baik pada tataran
teoritis maupun praktis sebagai ijtihad ‘amali para ulama kreatif.
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Dalam konteks pendidikan, Alquran berfungsi sebagai sumber inspirasi
pengembangan teori-teori pendidikan Islam, sekaligus sebagai isi/muatan
pendidikan, juga sebagai basis pengembangan keilmuan-keilmuan Islami. Alquran
sebagai sumber epistemologi pendidikan menurutnya memiliki karakteristik (1)
menghormati akal manusia; (2) bimbingan ilmiah; (3) Tidak menentang fitrah
manusia; (4) Penggunaan ceritera-ceritera untuk tujuan pendidikan; (5) Memelihara
kepentingan-kepentingan sosial (Sa’id Ismail Ali dalam Langgulung, 1979: 36).
Adapun Sunnah Nabi saw. lebih mencerminkan sebagai contoh kongkrit dari praktek
pendidikan. Menurut Al-Syaibani (1979: 432) Sunnah Nabi menempuh dua jalan
dalam mendidik manusia. Pertama bersifat positif, yang berpusat pada prinsip-
prinsip yang kuat bagi terbentuknya akhlak yang mulia dan bertujuan menanamkan
kemuliaan. Kedua yang bersifat preventif, yaitu pencegahan agar manusia tidak
terperosok ke dalam keburukan, baik yang bersifat individual maupun sosial, juga
menjaga masyarakat agar tidak terpecah belah. Sedangkan Para sahabat Nabi
merupakan sumber pelengkap dalam memahami tindak edukatif Nabi dalam
membangun ummat, baik secara individu maupun kolektif.

Para Pemikir Muslim (ulama dan cendekiawan) dari berbagai bidang
keilmuannya: filsafat, fikih, tasawwuf, ilmu kalam, dan lain-lain, dengan ijtihadnya,
baik secara qauli (teoritis-konseptual) maupun secara ‘amali (praktis-aktual), dapat
dijadikan rujukan dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan Islami, dengan
syarat pemikiran mereka didasarkan pada pemahaman Alquran dan Sunnah Nabi
saw. secara benar. Kelembagaan-kelembagaan pendidikan Islami dan kurikulumnya
merupakan contoh dari hasil ijtihad amali para pemikir Muslim tersebut seperti
kuttâb, majlis (wa’zh, ta’lim, dzikr, dsj.), madrasah, pesantren, dayah, surau, Islamic
boarding school, dsb..

B. PENDIDIKAN DALAM TERMINOLOGI ISLAM

Dalam terminologi Islam, untuk menjelaskan konsep pendidikan sering
digunakan ketiga istilah yang sepadan dan hampir semakna dalam pengertian
konseptualnya, dan ketiganya berasal dari istilah yang digunakan dalam Alquran dan
Hadis berkenaan dengan “proses pendidikan”, yaitu:
1. Tarbiyyah:

Kata tarbiyyah berasal dari istilah Alquran berkenaan dengan jasa orang
tua yang telah membina anaknya baik secara fisik maupun nilai-nilai
kehidupan. Allah swt berfirman: “Wa qul rabbi rham humâ kamâ rabbayânî
shaghîrâ.” Dari kata rabba inilah kata tarbiyyah berasal, rabbâ, yurabbî 
tarbiyyah. Allah swt. juga menggunakan kata tarbiyyah untuk pemeliharaan
Firaun terhadap Musa a.s. sehingga besar (Al-Qashash [28] ayat 18].
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2. Ta’lîm:
Kata ta’lîm merupakan istilah Islami yang berasal dari kata ‘allama,

yu’allimu  ta’lîm, yang digunakan dalam Alquran berkenaan dengan transfer
pengetahuan oleh Allah kepada manusia, juga berkenaan dengan fungsi Nabi
sebagai utusan dan pembimbing kepada ummat manusia, seperti dalam ayat
“Wa ‘allama Âdama l-asmâ`a (Dan Ia mengajari Adam segala nama)” dan ayat
“Yu’allimuhumu l-kitâb wa l-hikmah (Ia mengajari mereka alkitab dan
hikmah).”

3. Ta’dîb:
Kata ta’dîb diambil dari istilah yang digunakan oleh Nabi saw. berkaitan

pendidikan yang telah diterimanya. Rasulullah saw. bersabda: “Addabanî rabbî
fa ahsana ta’dîbî.” Dari kata addaba muncul kata “ta’dîb” (addaba, yu’addibu
 ta’dîb.). Kata ta’dîb lebih cenderung bermakna “pemanusiaan” yang menjadi
hakekat dan esensi dari pendidikan. Sayyed Naqib al-Attas (Wan Daud, 1998:
175, 182, 189) berpandangan bahwa pendidikan dalam Islam lebih tepat
menggunakan istilah “ta’dib” ini, yang olehnya diartikan sebagai “penyemaian
dan penanaman adab dalam diri seseorang”.

Istilah lain untuk aktivitas pendidikan dalam Islam adalah Tahdzîb, yang
digunakan oleh Ibnu Ibnu Miskawaih untuk pendidikan akhlak yaitu tahdzîbu l-
akhlaq.

C. TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM

Tujuan pendidikan dalam Islam berkaitan dengan fungsi manusia di dunia
sebagai khalifah ini, yaitu mandataris Allah di muka bumi. Khalîfah merupakan
thelos juga sebagai causa-finalis penciptaan manusia di muka bumi, sebagaimana
firman Allah swt.: “Inni jâ’ilun fi l-ardhi khalîfah (Sesungguhnya Aku handakk
menciptakan khalifah di muka bumi).” Khalifah adalah makhluk yang
melaksanakan tugas-tugas kehidupan di muka bumi secara optimal sesuai dengan
kapasitasnya, dalam koridor ketentuan/aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, baik
dalam motivasi, bentuk tindakan maupun efek yang ditimbulkan. Sebagai
mandataris, manusia diberi kebebasan dalam membuat dan melaksanakan
kebijaksanaan, serta diberi pedoman yang berfungsi sebagai kendali dalam membuat
kebijaksanaannya. Dalam hal ini pendidikan bertujuan “membina individu-individu
agar menjadi manusia yang mampu berfungsi sebagai khalifah di muka bumi.”
Khalifah dituntut memiliki keterampilan mengelola alam dan kehidupan dan
kemampuan hidup selaras dengan aturan-aturan Allah, baik dalam berfikir, bersikap
maupun berperilaku.

Khalifah fil-ardh memegang amanah untuk mengembangkan kebudayaan dan
peradaban yang benar [suatu amanah yang tak akan sanggup dan tak akan dapat
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dilaksanakan oleh makhluk-makhluk lain, sebagaimana firman Allah swt. “innâ
‘aradlna l-amânata ila s-samâwati wa l-ardli wa l-jibâli fa abaina an yahmilnahâ fa
hamalaha l-insân.” (Sesungguhnya Aku telah menawarkan amanah ini kepada
langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, tetapi mereka menolaknya.
Kemudian amanat itu diterima oleh manusia, meskipun ia suka berbuat aniaya dan
banyak tidak mengetahui, Q.S. Al-Ahzâb: 33). Pengembangan kebudayaan dan
peradaban yang baik dan benar, yang selaras dengan norma-norma Tuhan
memerlukan kemampuan-kemampuan kerja, kemampuan nalar yang benar,
kemampuan apresiatif, memiliki kemauan dan kehendak, serta kekuatan spiritual.
Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islami dalam konteks fungsi kekhalifahan
manusia adalah agar manusia memiliki kesanggupan menjalankan fungsi
kekhalifahan di muka bumi, yaitu mengembangkan kebudayaan dan peradaban
selaras dengan nilai-nilai Tuhan/berbasis pada spiritualitas Islam.

Demi kepentingan membangun kebudayaan dan peradaban itu, manusia sebagai
khalifah diciptakan sebagai homo-faber, yaitu makhluk yang suka dan dapat bekerja,
homo-sapiens, atau animal rational, yaitu makhluk yang mampu berfikir, homo-
recentis (yang berperasaan), homo-volens (yang berkeinginan) dan homo-religiousus
(yang memiliki kesadaran ketuhanan). Dengan keempat daya-daya fisik, fikir, rasa,
dan nafsu, secara natural manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan
peradaban dan kebudayaan di muka bumi. Meskipun demikian, untuk
mengembangkan kebudayaan dan peradaban yang selaras dengan nilai-nilai Tuhan,
manusia perlu bimbingan Tuhan. Sementara itu, bimbingan Tuhan dapat diterima
manusia apabila manusia memiliki daya potensial untuk menerimanya (daya
reseptif, atau quwwah qâbiliyyah), yang merupakan daya kelima. Islam
mengenalkan daya kelima pada manusia ini dengan sebutan “rûh” sebagai daya yang
langsung dihembuskan Tuhan ke dalam diri manusia sejak dalam kandungan.
Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Hijr: 29: “Fa idza sawwaituhû wa nafakhtu fîhi
min rûhî (Dan apabila telah aku sempurnakan penciptaan fisiknya, dan Aku
hembuskan ruh-Ku ke dalamnya, maka....). Rûh bersifat baik secara tabi’atnya,
berorientasi ketuhanan, rindu kebaikan dan kebenaran, karena telah bersaksi “Allah
sebagai rabb”nya, yaitu sebagai titik tuju gerak dalam kehidupannya. Atas dasar itu
Allah firmankan juga “Fa aqim wajhaka li d-dîni hanîfa, fithrata l-lahi l-latî fathara
n-nâsa ‘alihâ (Hadapkanlah arah hidupmu pada agama ini secara lurus, agama yang
selaras dengan fitrah (bawaan) yang dijadikan dasar penciptaan manusia)”. Dengan
pendekatan ini, pendidikan bertujuan mengembangkan fitrah kemanusiaan agar
selaras dengan ajaran agama Islam. Hal ini karena hanya dengan cara demikianlah
fithrah kemanusiaan akan berkembang ke arah yang baik, yang selaras dengan
tujuan penciptaannya, sehingga konstruktif dalam menjalankan fungsinya sebagai
khalifah di muka bumi.

Ada lima kecerdasan yang harus dikembangkan melalui pendidikan Islam, yaitu
kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ),
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kecerdasan aktual/physical (AQ/P), dan kecerdasan kontrol atau pengendalian diri
(SCQ). Kecerdasan Intelektual (IQ), target didiknya adalah akal, didik melalui olah
fikir agar mampu mengungkap rahasia dan mencipta. Ujung hasil perenungannya
adalah ucapan: “rabbanâ mâ khalaqta hâdzâ bâthilâ.” Ya Tuhan kami, tidaklah
Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia tanpa tujuan. Kecerdasan Emosional
(EQ), target didiknya adalah rasa (hati), dididik melalui olah rasa agar mampu
mengapresiasi secara positif objek yang dialaminya, yaitu kekaguman pada
penciptaan alam semesta, sehingga ia mengatakan: “subhânaka, fa qinâ ‘adzâba n-
nâr.”Maha suci Engkau, maka bebaskanlah kami dari api neraka). Kecerdasan
Spiritual (SQ), target didiknya adalah ruh, melalui olah batin agar mampu
menyadari dan menangkap kehadiran Tuhan, sebagaimana sabda Nabi saw. “An
ta’buda l-lâha ka annaka tarâhu, wa in lam takun tarâhu fa innahû yarâka.” (Kamu
beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan seandainya kamu tidak
melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu). Kecerdasan Aktual/Physical
(AQ/P), target didiknya adalah organ tubuh, dididik melalui pembiasaan
berbuat/bertindak agar mampu melakukan dan berbuat sesuai dengan keharusan.
Sabda nabi saw.: “Murû aulâdakum bi sh-shalâti” (Biasakanlah dengan memerintah
anak-anakmu untuk shalat.” Kecerdasan Self-Control (SCQ), target didiknya adalah
hawa nafsu, dididik melalui kontrol perilaku agar mampu mengendalikan kehendak.
Firman Allah swt.: “Fa ammâ man khâfa maqâma rabbihî wa naha n-nafsa ‘ani l-
hawâ fa inna l-jannata hiya l-ma`wâ” (Barangsiapa yang takut dengan kedudukan
Tuhannya dan mencegah dirinya dari dorongan hawa nafsu maka surga lah
tempatnya bernaung).

Pendidikan menurut Islam berfungsi mengubah perkembangan alami menjadi
perkembangan terarah dan tertuju. Pendidikan menurut konsepsi Islam bertugas
mengubah orientasi alami kehidupan dari duniawi, yang didorong oleh kehendak
alami (kebutuhan, needs, want satisfaction, hawa nafsu, drives), menjadi
berorientasi ukhrawi, yang didorong oleh kesadaran kebaikan di dalam dirinya
(spirit, rûh).

D. ASPEK ANTROPOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM

Alquran menggunakan tiga terminologi untuk menyebut “manusia” yaitu
basyar, insan, dan bani Adam. Ketiga istilah ini disebutkan secara berulang-ulang,
dan dalam konteks yang berbeda-beda. Baik sebagai basyar, insân atau Banî Adam,
Alquran menyebut individualitas manusia dengan sebutan nafs, jamaknya anfus.
Menurut Abdullah Yusuf Ali (tt. : 178).dalam The Meaning of Glorious Quran,
secara etimologis nafs dapat berarti jiwa (soul), diri (self), pribadi (person) atau
kehendak (will), atau perasaan senang dan ridha.

Jiwa, atau nafs, manusia terbentuk melalui proses pergumulan antara kelima
daya pada diri manusia yaitu ruh, akal, fu’ad, hawa nafsu dan badan. Ruh, yang
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merupakan daya ilahiah, yang mengilhamkan kebaikan, mendorong jiwa untuk
berusaha mencapai kebaikan tertinggi (summum-bonum). Akal, yang merupakan
daya insaniyah (malakiyah, menurut Ibnu Sina, Ahwâl al-nafs, h.), yang memiliki
kemampuan memikirkan realitas, memberi kemampuan pada jiwa untuk
membedakan dan menentukan nilai-nilai standar untuk memilih tindakan (dan
mendorong manusia untuk bertindak sebagai manusia, yang berbeda dengan
binatang). Nafsu, yang merupakan daya hewaniah, yang mendorong gairah manusia
untuk bertindak terhadap objek, mendorong jiwa untuk memenuhi kehendak dan
memuaskan hasrat duniawi. Fu’ad yang merupakan kesadaran yang cenderung
tunduk dalam mengalami peristiwa membawa jiwa pada sikap apresiatif terhadap
lingkungan yang teralami. Tubuh yang merupakan wadah bagi jiwa untuk
mengeksistensi yang memiliki potensi untuk bergerak, memberi kemampuan pada
jiwa untuk mengembangkan eksistensinya melalui tindakan. Dalam pergumulan
kelima daya yang ada di dalam diri inilah jiwa mengembangkan diri, membentuk
diri, dan mewujudkan diri. Hal ini terjadi secara terus menerus tanpa berhenti selama
manusia masih hidup di dunia, yaitu tatkala jiwa masih bersatu dengan tubuh. Oleh
karena itu, jiwa bersifat dinamis, tidak pernah berada pada satu keadaan, sampai
berakhir dengan keterpisahannya dengan tubuh fisik (Rizal, A. Syamsu, (2007).
Firman Allah swt.: ”Demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Maka
diilhamkanlah kepadanya keburukan dan kebaikannya. Sungguh beruntung orang
yang menyucikannya dan sungguh kecewa orang yang mengotorkannya” (Q.S. Al-
Syams, 7-10).

Ada tiga kategori an-nafs (diri, self) yang disebut eksplisit dalam Alquran
sebagai hasil dari pergumulan daya tersebut. Al-nafs al-ammârah bi al-sû’i (nafs
yang menyuruh pada keburukan), dan inilah potensi dasar dari nafs. Al-nafs al-
lawwâmah (nafs yang berubah-ubah, mengecam atau mengoreksi (keburukan), al-
nafs al-muthmainnah (al-nafs yang tenang). Ketiganya, menurut Zafar Afak (2003:
9), merupakan dimensi batin manusia di mana ruh sangat besar pengaruhnya dalam
memformat ketiga diri ini atau mengangkatnya lebih tinggi lagi. Ruh adalah unsur
ilahiah pada manusia yang menempatkan manusia dalam posisi mulia, yakni diberi
kepercayaan tanggungjawab menjadi khalifah Allah di bumi. Ruh memberikan suatu
potensi untuk mencapai ilmu pengetahuan dan pengetahuan tentang Tuhan. Adapun
qalb menurutnya merupakan lokus kognisi, pemikiran, perasaan dan kesadaran
batin, di mana nafs mengolah diri sehingga dapat memperkuat kecenderungan-
kecenderungan positif personalitas yang menuju ke kesadaran konstan, tetapi dapat
juga ditundukkan oleh tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan dikalahkan
oleh kebutuhan akan kepuasan sesaat. Oleh karena itu, qalb dapat tunduk pada nafs
al-ammârah bi al-sû’i, juga dapat digiring pada al-nafs al-muthma’innah.
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E. ASPEK EPISTEMOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM

1. Ilmu Pengetahuan sebagai Esensial Pendidikan

Meskipun pendidikan itu tidak identik dengan sekedar proses mentransfer
ilmu pengetahuan, karena target didik tidak sekedar kepandaian akali, tetapi juga
menargetkan dimensi yang lebih luas pada manusia seperti sikap, watak,
perilaku dan keterampilan, tetapi pengetahuan menjadi sarana bagi seseorang
untuk mencapai kapasitas untuk ke arah itu. Islam juga memandang bahwa
hanya dengan (melalui) pengetahuan (yang benar) lah keseluruhan aspek
kedirian manusia itu akan terbentuk. Nabi mengatakan “man arâda d-dunyâ fa
`alaihi bi l-‘ilmi wa man arâda l-âkhirata fa `alaihi bi l-‘ilmi wa man
aradahumâ fa `alaihi bi l-‘ilmi.” Barangsiapa mencari dunia, hendaklah dengan
ilmu, dan barangsiapa mencari akhirat, hendaklah dengan ilmu, dan barangsiapa
mencari keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.” Oleh karena itu, dalam Islam
ilmu pengetahuan merupakan substansi esensial dari proses pendidikan.
Dengannya manusia dapat berkembang, berubah, dan mengeksistensi dalam
kehidupan.

Dalam Alquran dikenal dua istilah tentang ilmu pengetahuan, pertama
istilah ‘ilmun yang secara harfiyyah berarti pengetahuan (entitas konseptual
yang diketahui) dari kata kerja ‘alima-ya’lamu artinya mengetahui. Dalam
konteks pengetahuan, Allah swt. dalam Alquran hanya menggunakan kata
derivatif yang berasal dari kata ini, (Madkur 2003), yaitu ‘alima (mengetahui),
‘allama (memberi pengetahuan/mengajari), ‘alîmun (yang mengetahui), allâmun
(yang maha mengetahui), untuk mensifati-Nya. Pada manusia, setiap objek yang
terkonsepsi dalam fikiran manusia itulah pengetahuan. Kedua, istilah ma’rifah,
dari kata ‘arafa yang secara harfiyah berarti mengenali. “Kamâ ya’rifûna
abnâ`ahum.” Sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya. Dalam konteks
pendidikan, Islam lebih menekankan konsep pengetahuan (sebagai makna dari
‘ilmun), sedangkan kata ma’rifah dimaknai secara esoteris sebagai pengetahuan
manusia tentang Tuhan.

‘Ilmun, yaitu pengetahuan, dalam Islam tidak sekedar bermakna kongkrit
empiris, yang semata hasil galian manusia dari pengalamannya, tetapi juga
bersifat spiritual. Ia datang dari Allah swt., diberikan oleh-Nya secara langsung
melalui wahyu (qauliyyah, qurâniyyah) dan tidak langsung melalui peristiwa-
peristiwa kealaman (kauniyyah). Yang pertama, menyangkut hal-hal yang
berada di luar jangkauan empiris manusia, sehingga akal tidak dapat
mengonfirmasi ke”nyataan”nya, tetapi dapat menerima “rasionalistas”nya..
Yang kedua, menyangkut hal-hal yang berada dalam wilayah pengalaman
manusia, sehingga akal dapat mengonfirmasi ke”nyata”annya melalui
pengalaman kemudian.
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2. Ilmu Pengetahuan sebagai Muatan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan sebagai instrumen esensial dan berperan sebagai medium
kognitif dalam mencapai tujuan pendidikan. Dikatakan oleh Madkur (2002:
198-199) bahwa “ilmu (dalam Islam) bukanlah tujuan di dalam dirinya sendiri,
tetapi merupakan sarana perantara (medium) agar manusia memiliki kemampuan
dalam melaksanakan fungsi kekhalifahannya di muka bumi secara positif dan
aktif,” karena tanpa itu manusia akan tetap berada dalam ketidak tahuan
berkenaan dengan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai khalifah. Firman
Allah swt.: ”Innahû kâna zhalûman jahûlâ.” (Sesungguhnya ia (manusia itu)
adalah suka berbuat zalim (tidak adil) dan tidak mengetahui).

Pengetahuan merupakan medium kognitif bagi manusia agar ia mampu
memilih suatu tindakan berdasar pada suatu prinsip dan pertimbangan yang
benar. Allah mengingatkan “wa lâ taqfu mâ laisa laka bihî ilmun.” (Jangan
kalian mengambil suatu sikap terhadap sesuatu sedangkan kalian tidak memiliki
pengetahuan tentangnya). Memperlakukan alam secara baik menuntut
pengetahuan yang benar tentangnya, sedangkan memperlakukannya tanpa
didasari pengetahuan artinya membuat kerusakan (mufsid). Demikian juga
Alghazali (Sulaiman, F. H. 2000: 38) berpandangan bahwa ilmu pengetahuan
adalah jalan yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di negeri
akhirat, sebagai medium untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah. Tak
satupun bisa sampai kepada Allah (kecuali dengan ilmu, pen.).

Oleh karena itu, dalam Islam ilmu bersifat instrumental untuk
a. Meningkatan spiritualitas. Ilmu haruslah mampu meningkatkan kualitas

keimanan seseorang dan bertaqarrub kepada Allah swt. melalui
pemahamannya tentang rahasia alam semesta (knowledge to know
sunnatullah).

b. Penataan hidup. Dengan ilmu manusia mampu menata kehidupan dengan
benar, yaitu melalui olah dan rekayasa sistem-sosial.

c. Pencapaian kebahagiaan lahir dan batin, yaitu melalui pembebasan diri dari
ideologi-ideologi yang lahir dan berkembang dari imajinasi-imajinasi liar
yang menipu dan menyesatkan tentang dunia. “Wa ma l-hayâtu d-dunyâ illâ
matâ’u l-ghurûr.” Tugas pendidikan dalam Islam adalah membebaskan
manusia dari belenggu-belenggu permainan ini, dan menggantinya dengan
struktur baru yang lebih selaras dengan fitrah kejadian manusia. “Fa aqim
wajhaka li d-îni hanîfâ, fithrata l-lâhi l-latî fathara n-nâsa ‘alaihâ.”

d. Dinamisasi peradaban. Dengan ilmu manusia dapat membangun peradaban
secara dinamik dan cepat (melalui olah alam).
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3. Ilmu Pengetahuan apa yang diberikan dalam Proses Pendidikan

Pandangan metafisis Islam berimplikasi pada ilmu pengetahuan apa yang
perlu diberikan dalam proses pendidikan Islam, yaitu muatan pendidikan yang
diharapkan dapat mempengaruhi subjek didik dalam mengubah diri menjadi
manusia yang diharapkan oleh Islam. Dalam mengkaji surat al-‘Alaq dari ayat 1
sampai 5, tersirat dua objek yang harus dikaji oleh manusia untuk dijadikan
sumber pengembangn ilmu pengtahuan, yaitu ciptaan Tuhan, itulah alam
semesta dan ajaran Tuhan langsung kepada manusia, itulah Alquran. Hal ini
berarti bahwa menurut Islam perlu ada dua bentuk pengetahuan sebagai
instrumen hidup (1) pengetahuan qauliyyah (firman) sebagai petunjuk praktis
dan teoritis yang normatif, dan (2) pengetahuan kauniyyah (hukum alam)
sebagai sarana mengeksplorasi potensi alam. Dalam surat al-‘Alaq tersebut apa
yang harus dibaca sebagai objek pengembangan ilmu pengetahuan mencakup:
a. Ilmu pengetahuan keagamaan. Ilmu pengetahuan keagamaan dikaji secara

normatif-interpretatif.
b. Ilmu pengetahuan kealaman. Ilmu pengetahuan kealaman dikaji secara

objektif-experimental [untuk kepentingan manipulasi]
c. Ilmu pengetahuan kemanusiaan wujud, (biologi, psikologi/antropologi).

Ilmu pengetahuan kemanusiaan wujud ini dikaji secara objektif
d. Ilmu pengetahuan kemanusiaan kekaryaan (filsafat/sejarah/humaniora). Ilmu

pengetahuan kemanusiaan kekaryaan, dikaji secara analitik-interpretatif dan
kritis.

e. Ilmu pengetahuan interdisipliner (geografi, ekonomi, lingkungan hidup,
pendidikan, dsb.). Ilmu pengetahuan interdisipliner dikaji secara
multimethode. Ilmu pengetahuan interdisipliner yang khas Islami: Hisab,
dakwah, politik, hukum, ekonomi Islam]

Adapun dari segi keharusan penguasaannya, ilmu-pengetahuan menurut para
ulama Islam ada dua jenis, yaitu ilmu yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh
semua individu muslim (disebut ilmu fardhu ‘ain) dan ilmu-pengetahuan yang
harus dipelajari dan dikuasai oleh sebagian kelompok muslim saja (disebut ilmu
fardhu kifayah). Bagi Al-Ghazali ilmu yang fardhu ‘ain itu adalah ilmu-ilmu
agama dengan segala jenisnya yang dapat menjadi fondasi bagi seorang muslim
untuk melaksanakan kewajiban agamanya dengan sempurna. Sedangkan ilmu
yang fardu kifayah adalah semua ilmu yang mendukung untuk kelancaran
urusan duniawi, yang apabila tidak ada seorangpun ahlinya maka masyarakat
tidak sehat, seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung termasuk pertanian, tenun dan
administrasi, dsb. (Sulaiman, F. H., 2000: 43).

Dengan kata lain, ada kelompok ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh setiap
muslim secara individual, artinya harus dididikkan sebagai pendidikan umum
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(general education) dan kelompok ilmu-ilmu yang harus dimiliki dan dikuasai
oleh sebagian anggota masyarakat, artinya dididikkan sebagai pendidikan
spesialis (special education), baik yang teoritis maupun vocational.

4. Konsep Transfer pengetahuan

Satu pertanyaan besar berkaitan dengan proses transfer ilmu pengetahuan
adalah bagaimana pengetahuan meng”ada” pada manusia. Allah swt. berfirman:
“Wa l-lâhu akhraja kum min butûni umahâti kum lâ ta’lamûna syai`a.” (Dan
Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian (dalam keadaan) tidak
mengetahui sesuatu apa pun). Oleh karena itu, dalam Islam ada beberapa asumsi
dasar tentang bagaimana suatu pengetahuan menjadi “ada” sebagai milik dari
seseorang, yaitu:
a. Pengetahuan merupakan anugerah/pemberian Allah swt. maka do’a seorang

mukmin adalah “Rabbi zidni ‘ilma.” (Ya Tuhan kami tambahkanlah
kepadaku Ilmu-pengetahuan).

b. Manusia diberi potensi untuk menangkap pengetahuan (melalui akal, indera,
fu’ad dan hati. [Berbeda dengan tradisi Barat Materialis, ilmu berasal dari
fakta-fakta objektif teralami]

c. Pengetahuan bersifat kejiwaan, artinya milik sisi kejiwaan manusia. [Oleh
karena itu, dalam Islam, jiwa yang bersih dipercaya dapat menangkap
pengetahuan sejati, karena tidak ada bias kepentingan, selain menemukan
kebenaran].

d. Untuk mendapatkan pengetahuan, manusia harus
mengambilnya/mendapatkannya melalui belajar dari sumber-sumber
pengetahuan yang telah disediakan Allah, yaitu alam, firman-firman-Nya
dan Rasul-rasul-Nya.

e. Jenis-jenis pengetahuan yang harus dikuasai oleh manusia sebagai khalifah
adalah pengetahuan spiritual, pengetahuan rasional, pengetahuan emosional,
pengetahuan aktual dan pengetahuan teknikal.

f. Dalam Islam alam bersifat “objektif” (tetap, bergerak dan berubah menurut
hukum-hukum alam, disebut sunnatullah, yang pasti). Kebenaran
pengetahuan tentang alam ditentukan oleh sejauh mana kesesuaiannya
dengan fakta alamiah (korespondensi), baik yang siklik maupun episiklik.

g. Dalam Islam, perilaku manusia didasarkan atas pilihan yang disadari (atas
pertimbangan akal, kesadaran spiritual, emosional, kepentingan pribadi,
kemampuan fisikal). “Huwa l-ladzi khalaqakum fa minkum kâfirun wa
minkum mu`min.” (Ia lah yang menjadikan kalian, tetapi sebagian di antara
kalian menolak (mengatakan “tidak”), dan sebagian lagi mempercayai
(mengatakan “ya”). Dalam hal ini, pengetahuan objektif tentang efek dan
resiko dari pilihan tindakan diperlukan.
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h. Pertimbangan resiko dan efek dari pilihan tindakan harus menjadi dasar
implementasi pengetahuan dalam bentuk tindakan [Efek yang baik
(maslahah mursalah) dan resiko minimal (saddu dz-dzarî’ah) menjadi dasar
pilihan implementasi pengetahuan dalam tindakan].

i. Dalam hal di mana manusia tidak memiliki kemampuan mempertimbangkan
efek (buruk) dan resiko yang akan terjadi, maka manusia memerlukan
bimbingan (pemberitahuan a priori, atau informasi pre-accident) sebagai
alat bantu menghindari efek buruk. Hal ini karena pengetahuan ciptaan
(hasil pengembangan oleh) manusia bersifat a posteriori, historis, dan
hipotetis.

j. Firman Tuhan [sebagai pengetahuan jadi] bersifat tekstual, linguistik,
menjelaskan realitas alam yang objektif (juga fenomena kemanusiaan di
masa lalu) berbicara tentang efek dan resiko dari pilihan tindakan manusia.

k. Kebenaran objektif ada pada alam dan firman Tuhan [pengetahuan yang
benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan fakta alam dan firman
Tuhan].

l. Pengetahuan sebagai anugerah Allah swt, dapat diperoleh oleh manusia
[dengan belajar] melalui pengamatan, nalar dan intuisi. Pengamatan
(menggunakan indera) dengan alat bantu audial, visual, matematika, dan
statistika); Nalar (menggunakan akal, rasio murni) dengan menggunakan
logika); dan Intuisi (menggunakan hati yang bersih) melalui tadabbur dan
tafakkur. Intuisi kenabian menangkap pengetahuan dengan perantaraan
wahyu yang merupakan spoken inspiration dan bersifat linguistik. Intuisi
orang-orang suci melalui kasyf dan muskasyafah, yang merupakan
keterbacaan simbol-simbol yang ditunjukkan oleh peristiwa alam, bersifat
natural simbolik).

5. Agen pendidikan (guru, mu’allim)

Dalam Islam, guru memiliki posisi yang sangat penting dan fundamental
dalam proses pendidikan sehingga tidak dapat digantikan oleh lembaga. Seorang
pendidik tugasnya adalah menciptakan berbagai cara yang dapat mempengaruhi
pembelajar secara efektif demi perkembangan jiwanya ke arah yang baik dan
mulia. Dalam proses pembelajaran seorang guru melakukan tindakan-tindakan
mengajar (fungsi mu’allim), membimbing dan menuntun, (fungsi mursyid) dan
memberi contoh (peran sebagai uswah hasanah, atau medium exemplaris).

a. Guru sebagai mu’allim

Dalam tradisi Islam, guru disebut sebagai mu’allim, (artinya yang
mengajarkan ilmunya kepada orang lain, juga sebutan lain seperti mursyid yang
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artinya pembimbing. Menjadi guru adalah tugas relijius bagi muslim yang
berilmu, sebagai pelanjut tugas kenabian, dalam mendidik ummat. seorang
mu’allim harus seorang ‘alim (berilmu, ilmuwan), karena Ilmuwan dalam Islam
adalah orang yang memiliki otoritas epistemik, yaitu kelayakan sebagai sumber
(an authority) ilmu pengetahuan karena keilmuannya. Dalam Islam otoritas ini
diberikan langsung oleh Allah swt. dengan firmannya “is`lû ahla dz-dzikri in
kuntul lâ ta’lamûn.”

b. Guru sebagai Mursyid

Alghazali telah mengangkat status guru dan menumpukkan kepercayaannya
pada guru yang dinilainya sebagai pemberi petunjuk (mursyid) dan pembina
rohani yang terbaik (Sulaiman, F. H., 2000: 34).

c. Guru sebagai model-contoh (medium-exemplaris) dalam Pendidikan

Dalam konsep pendidikan Islam, guru disamping berperan sebagai agent of
education, harus berperan sebagai model pengejawantahan dari nilai-nilai Islam
yang ditanamkan kepada para pembelajar. Artinya mereka harus berfungsi
sekaligus sebagai medium pendidikan (means) juga. Dengan perannya ini para
pembelajar menumbuhkan nilai-nilai tersebut melalui proses identifikasi, yaitu
suatu proses peniruan karena rasa kagum (Hurlock E. 1998: 96). Melalui proses
identifikasi terhadap model-exemplaris inilah pembelajar akan mendapatkan
pembelajaran sejati. Posisioning guru sebagai model-exemplaris dalam
pendidikan ini adalah suatu pengejawantahan dari konsep uswah hasanah dari
kenabian sebagai pendidik. Hal ini karena fungsi pendidik dalam konsep Islam
merupakan pelanjut tugas kenabian (baca Rizal, A. Syamsu, 2012: 373-375).

Sebagai pelanjut kenabian, guru harus memiliki sifat para nabi yang pokok
sebagai kompetensi keguruan: shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh,
- Kompetensi mental/intelektual: fathanah
- Kompetensi moral/personal: amanah
- Kompetensi sosial: shiddiq
- Kompetensi profesional: tabligh

F. ASPEK EKSIOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM

Islam sebagai “petunjuk” (hudan) memberi arahan kemana pendidikan itu harus
dibawa agar bermakna sejati sesuai dengan hakekat ke”berada”annya, dan
ke“mengada”annya dalam kehidupan manusia. Hal ini baik berkaitan dengan (1)
orientasi tindak dan perbuatan pendidikan, (2) konteks kehidupan yang untuknya
pendidikan diperlukan, serta (3) ideologi apa yang harus menjadi ruh penggerak
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tindak dan perbuatan pendidikan. Semua gagasan itu akan mengejawantah menjadi
(4) prinsip-prinsip yang menjadi ciri khas sistem pendidikan Islam secara
keseluruhan. Ada beberapa aspek khas yang berkaitan dengan eksiologi pendidikan
Islam. Kekhasan ini berkaitan dengan paradigma pendidikan Islam yang tidak lepas
dari basis ideologis keagamaan, yang bersumber pada Alquran dan Assunnah.

1. Orientasi Pendidikan Islam

Manusia dipandang oleh Islam sebagai makhluk yang terdiri dari raga dan
jiwa (itulah diri atau self). Tubuh merupakan wahana tempat jiwa
mengembangkan diri dan mengekspresikan tindakan-tindakan jiwa. Melalui
pendidikan, jiwa berkembang dari yang natural (thabi’i) menjadi yang bentukan
(ikhtiyari). Dalam proses perkembangan jiwa yang diikhtiyarkan inilah
pendidikan memiliki urgensi.

Oleh karena itu, pendidikan berperan sebagai instrumen pengubahan,
pengembangan dan pengarahan manusia untuk menjadi manusia ideal yang
diharapkan, yang memiliki kesanggupan melaksanakan fungsi kekhalifahan di
muka bumi dan kembali kepada Tuhan sebagai insân kâmil. Dalam proses ini,
pendidikan Islam berorientasi pada:

a. Duniawi-ukhrawi

Pendidikan menurut konsepsi Islam bertugas mengubah orientasi alami
kehidupan dari duniawi, yang didorong oleh kehendak alami (kebutuhan, needs,
want satisfaction, hawa nafsu, drives), menjadi berorientasi ukhrawi, yang
didorong oleh kesadaran kebaikan di dalam dirinya (spirit, rûh,). Firman Allah
swt. dalam Alquran “Wa btaghi fîmâ atâka l-lâhu d-dâra l-âkhirata wa lâ tansa
nashîbaka mina d-dunya.”

b. Ruhani versus badani (antara spiritualitas dan materialisme)

Dalam pembentukan jiwa, Pendidikan Islam lebih menekankan pada aspek
rohani melalui tazkiyyah al-nafs, sedangkan aspek badani (material) dididik
untuk siap ditundukkan oleh daya rohani ini. Diri yang kuat menurut Islam
bukanlah diri yang secara fisik memiliki tenaga yang kuat, tetapi diri yang
memiliki kekuatan spiritual dalam mengalahkan dorongan-dorongan fisikal.
Sabda nabi saw.: “Laisa l-qawiyyu bi sh-shurra’ati walakina l-qawiyyu man ....
nafsahû ‘inda l-ghodhobi.” (Orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu
bertarung, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya
tatkala sedang marah).
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c. Masa lalu dan masa depan (antara historisitas dan futurisme).

Sabda Nabi saw. “Allimû aulâdakum, li annahum khuliqû li zamanin ghairi
zamânikum” Dalam hadits ini tersirat suatu futurisme rancangan pendidikan di
mana pendidikan bertujuan membekali anak-anak didik dengan kemampuan
yang dapat dijadikan alat oleh mereka untuk menghadapi tantangan hidup pada
masa dewasanya. Meskipun demikian, masa lalu merupaka sumber pendidikan
yang sangat berharga di mana anak didik dapat mempelajari nilai-nilai
kehidupan nyata untuk dijadikannya sebagai “’ibrah” bagi sikap dan
kesiapannya berperilaku dan bertindak membangun kebaikan diri dan
masyarakat. “Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat muatan pelajaran
bagi orang-orang yang berfikiran/yangpunya fikiran jernih.”

d. Pendidikan Islam antara membebaskan dan mengikatkan.

Menurut Islam pendidikan adalah untuk kepentingan membebaskan
manusia dari tirani manusia, dan mengikatkan jiwa pada ikatan yang kokoh
(yaitu ‘aqidah), melalui keterikatan pada normatif ilahiyyah (“hablun mina
llah,” yang bersifat tetap) dan keterikatan pada normatif sosial (“hablun mina
n-nâs,” yang merupakan hasil kesepakatan).

Pendidikan Islam mengarahkan potensi manusia ke arah yang positif
sehingga terbentuk manusia sebagai kekuatan aktif yang sanggup membebaskan
diri dari tiranisme, baik tiranisme pada dirinya (ideologi, kekuasaan, tradisi, dsj.)
atau pada yang lainnya (eksploitasi, pembudakan, kekerasan, dsj). Pendidikan
Islam melahirkan masyarakat yang merdeka per individu secara batin.

2. Konteks Sosial Pendidikan

a. Sosialitas Pendidikan Islam

Di samping untuk memenuhi kepentingan meningkatkan kualitas diri
sebagai pribadi yang akan bertanggung jawab di akhirat berkaitan dengan
pilihan perbuatannya di dunia, pendidikan Islam juga memperhatikan
kepentingan sosial yang harus ditanggung secara bersama-sama, di mana suatu
kelompok mewakili yang lainnya mengerjakan kewajiban sosial. Yang pertama
disebut dengan fardhu ‘ain dan yang kedua disebut dengan fardhu kifayah.

b. Pendidikan antara Individual Formating dan Social Engineering.

Dilihat dari praktek-praktek keagamaan, Islam lebih mengarah pada
pembentukan masyarakat yang shaleh, di mana individu dipandang sebagai
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agen-agen sosial yang berkewajiban mewujudkan upaya tersebut. Dalam hal ini,
Islam menuntut pengorbanan dari individu demi kepentingan bersama. Individu
harus siap menyerahkan hak-hak pribadinya demi kepentingan sosial. Hak
individu dihormati tetapi hak sosial dianggap sebagai kewajiban yang harus
ditunaikan oleh individu.

c. Kepentingan dalam proses pendidikan.

Proses pendidikan Islami merupakan suatu proses individual formating dan
social engeneering menuju pergerakan, perubahan dan “menjadi” secara vertikal
menuju kesempurnaan (al-kamâl) sebagai hamba (‘abd), secara lahiriah dan
batiniyah. Dan menuju pergerakan, perubahan dan “menjadi” secara horizontal
menuju kesalehan sosial sebagai khalifatu l-lâh dalam ruang-waktu. Secara
individual, pendidikan mengubah manusia individual agar menjadi tahu (to be
intellect knowledge for knowledge); mampu (to be skilled knowledge to be
applied); dan takwa (knowledge to be religious). Secara sosial, pendidikan Islam
mengubah masyarakat menjadi khairo ummatin (sebaik-baik masyarakat) yang
wasathan (moderat) yang produktif menghasilkan karya-karya yang bermanfaat
dengan prinsip meritokrasi, dan terikat pada nilai-nilai ilahiyyah.

d. Pendidikan dan Konservasi nilai-nilai.

Dalam konteks sosial ini juga Pendidikan Islam memiliki misi memelihara
nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran Islam di tengah masyarakat, yang
merupakan instrumen pemelihara struktur sosial Islam (ummah). “Mengokohkan
nilai-nilai baik (yang selaras dengan ajaran Islam) dan mengubah nilai-nilai
buruk (yang bertentangan dengan ajaran Islam).” Firman allah swt.: “Kuntum
khaira ummatin ukhrijat li n-nasi ta`murûna bi l-ma’rûf wa tanhauna ‘ani l-
munkar (Kalian adalah sebaik-baiknya ummat yang dilahirkan untuk
kemanusiaan, denga memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari
kemunkaran). ”

G. PENUTUP

Alquran dan Assunnah memberikan dasar-dasar yang memadai untuk
mengembangkan landasan filosofis bagi pendidikan, yang dapat kita sebut sebagai
Filsafat Pendidikan Islam. Dalam hal ini pemikiran yang didasarkan pada doktrin-
doktrin Alquran dan Assunnah tersebut harus mampu diaplikasikan dalam tataran
praktis-pragmatis. Secara ontologis pemikiran ini berkaitan dengan tujuan
pendidikan Islam, yang secara idealis mencapai ultimate-goal sebagai insan-kamil.
Adapun dalam konteks kehidupan duniawi hendak membina potensi-potensi
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manusia agar mampu melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi.
Yaitu diri-diri yang mampu berbuat dan bekerja didasari oleh akhlak terpuji, dan
secara bersama-sama dalam komunitas membangun peradaban dan kebudayaan yang
berbasis pada kesadaran ruhani. Adapun secara epistemologis berkaitan dengan
muatan pendidikan Islam dan cara mengomunikasikan muatan kepada para
pembelajar oleh agen-agen pendidikan. Muatan pendidikan Islam harus mencakup
ilmu-ilmu untuk mengenali Tuhan (ma’rifatullah), ilmu-ilmu untuk mengetahui
rahasia alam semesta, ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu kehidupan. Dalam Islam,
ilmu-ilmu ini bersifat instrumental, dalam rangka meningkatkan spritualitas diri,
penataan hidup, pencapaian kebahagiaan lahir batin dan dinamisasi peradaban. Oleh
karena itu, komunikasi dalam interaksi pendidikan meniscayakan tersentuhnya
kelima dimensi kemanusiaan dalam proses pendidikan, yaitu ruh, akal, emosi, hawa
nafsu dan anggota tubuh. Dalam hal inilah guru, yang berperan sebagai mu’allim,
mursyid dan murabbi, harus mengembangkan diri sebagai medium-exemplaris dalam
proses pendidikan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangakan secara
eksiologis berkaitan dengan nilai pendidikan Islami yang lebih menekankan pada
motif ta’abbudi (keibadahan) dan berorientasi ukhrawi dari setiap fihak yang terlibat
dalam proses pendidikan. Dimana proses pendidikan dibangun dengan rahmah, yaitu
kasih sayang tanpa pamrih.
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