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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU  

DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Terdapat berbagai macam kajian mengenai corak pemikiran 

pendidikan, terutama pendidikan Islam dalam melakukan pemetaan 

menuju masyarakat madani. Menurut pengamatan penulis kajian-kajian 

tersebut melingkupi corak pemikiran pendidikan terkait dengan 

peradaban, sosial masyarakat, serta tradisi dan modernisasi pendidikan 

yang dikemukakan oleh beberapa tokoh pemikiran pendidikan Islam baik 

dari era Kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Namun kiranya 

apa yang disampaikan dalam kajian-kajian tersebut belum mengkaji secara 

khusus dan membahas mengenai reorientasi pendidikan Islam di era 

Reformasi. Sumber informasi dan literatur yang penulis jadikan bahan 

perbandingan dan bahan kajian yang terdiri buku serta jurnal yang 

bertujuan untuk menggali konsep lebih lanjut diantaranya:  

Pertama, ditulis oleh Siswanto, topik yang disoroti mengenai 

Reorientasi Pendidikan Islam (Memperkokoh Wacana Masyarakat 
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Madani).1 Menurut Siswanto, reorientasi pendidikan Islam dilakukan 

karena untuk mengahadapi perkembangan masyarakat di Indonesia yang 

sangat cepat. Dengan demikian reorientasi pendidikan Islam menurut 

beliau adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk mewujudkan 

masyarakat madani di Indonesia, yang dimana menurut beliau reorientasi 

pendidikan Islam untuk melakukan perubahan paradigma dalam 

pendidikan, sehingga paling tidak pendidikan akan berpengaruh terhadap 

perubahan masyarakat dan dapat memberikan sumbangan optimal 

terhadap proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. 

Menurut Siswanto, dalam pelaksanaan mewujudkan masyarakat 

madani belum terlihat dengan baik. Beliau beranggapan bahwa 

pendidikann Islam terkesan lambat dalam mengikuti arus perkembangan 

masyarakat di Indonesia, sehingga dalam paparan beliau pendidikan Islam 

terkesan lebih menutup diri dalam melakukan transformasi yang 

diinginkan dalam tatanan masyarakat madani itu sendiri. Secara garis 

besar dalam penjelasan yang dipaparkan oleh Siswanto, merupakan 

sebuah gamabaran umum saja dalam melakukan pola kajian reoreintasi 

pendidikan Islam. Akan tetapi maksud yang hendak dijelaskan oleh 

Siswanto ialah, hal yang tercantum dalam Undang-Undang hendaknya 

dilaksanakan dengan cara terstruktur dan terencana, sehingga masyarakat 

                                                           
      1 Siswanto, “Reorientasi Pendidikan Islam (Memperkokoh  Wacana Masyarakat Madani)” dalam 

Tadris Jurnal Pendidikan Islam (Volume 5. Nomor 1. 2010) 
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madani yang didambakan adalah hadirnya prinsip-prinsip moral yang 

menjamin keseimbangan  antara kebebasan individual dan kestabilan 

masyarakat. Diakui oleh penulisnya sendiri, apa yang dijabarkan ini 

kurang selaras apa yang tercantum dalam sistem pendidikan nasional, 

sebab selama ini sistem yang sedang berjalan terkesan lebih bersifat 

normatif, ritualistik, dan eksatoligis. Apalagi materi ini kemudian 

disampaikan dengan sangat ortodoksi keagamaan yang memaksa peserta 

didik untuk tunduk pada suatu meta narasi yang ada, tanpa diberi peluang 

untuk melakukan telaah secara kritis.  

Kedua, disertasi yang di tulis oleh Hujair Sanaky dengan judul 

Pemikiran Pembaruan Pendidikan Islam Menuju Pembentukan 

Masyarakat Madani di Indonesia.2 Pada disertasi ini beliau mengajukan 

tiga fokus pembahasan pada penelitian yang melatarbelakangi penelitian 

ini, yaitu perkembangan pemikiran pembaruan pendidikan Islam di 

Indonesia pada masa Orde Baru dan era Reformasi; pemetaan pendidikan 

Islam untuk menuju pembentukan masyarakat madani di Indonesia; dan 

basis pembaruan pendidikan islam menuju masyarakat madani Indonesia. 

Hasil penelitian yang dilakukan Hujair Sanaky, menunjukan bahwa pada 

masa Orde baru dan Era Reformasi perkembangan pemikiran pembaruan 

                                                           
     2 Hujair Sanaky, “Pemikiran Pembaruan Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Masyarakat 

Madani di Indonesia”, Disertasi, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2013. 
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pendidikan Islam di Indonesia masih terkait dengan persoalan 

modernisasi, dikotomik, integrasi, dan kualitas.  

Pemikiran pembaruan pendidikan Islam menurutnya berada pada dua 

titik antara determinisme historis di satu sisi dan realism praktis di sisi 

lain. Posisi problematik determinisme historis dapat dilihat dari masih 

kuatnya nuansa nostalgia pada kejayaan Islam di masa lalu dalam beragam 

aspek pendidikan Islam di Indonesia. Sedangkan problematika realisme 

praktis antara lain tergambar dari masih belum maksimalnya pendidikan 

Islam dalam menghadapi dan menjawab perkembangan kekinian sebagai 

tantangan yang ada di depannya.  

Terkait dengan pemetaan pemikiran pendidikan Islam, beliau 

menyimpulkan bahwa, untuk menuju pembentukan  masyarakat madani di 

Indonesia terdapat sejumlah corak pemikiran, yaitu tradisional-klasik, 

modern-sekuler, dan konvergensi. Sedangkan tipologi pemikiran islam 

yang berkembang antara lain adalah klasik-konservatif dan modern-

progresif. Dialektika pun kemudian terjadi dimulai dari konsensu para ahli 

bahwa Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber utama dalam menggali 

masalah filosofis pendidikan Islam. 

Selanjutnya beliau menyatakan perlu adanya usaha menyatukan 

pendidikan yang teosentris dan antroposentris menjadi holistik secara 

integral. Pengembangan pola pemikiran pendidikan islam kemudian 

dikembangkan ke arah rekontruksi sosial dan paradigma pendidikan 
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pembebasan. Terakhir dilakukan upaya membangun pendidikan berbasis 

nilai Islami, humanis, memberdayakan, dan membebaskan.  

Adapun terkait pembaruan pendidikan Islam menuju masyarakat 

madani di Indonesia, beliau menyimpulkan bahwa basis yang digunakan 

adalah pendidikan madani yang memberdayakan-membebaskan. Basis 

pembaruan ini berupa pendidikan dengan fondasi religius, demokrasi, 

membangun sikap toleransi, berbasis hukum, membangun sikap 

egalitarian, menjunjung tinggi martabat manusia, berbasis kemajemukan 

budaya, berbasis wawasan global, berbasis anti kekerasan, dan berbasis 

anti korupsi.  

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rosnaeni Syahbuddin dengan judul 

Konsep Pendidikan Islam Dalam Membangun Masyarakat Madani 

(Kajian Tujuan dan Materi).3 Rosnaeni menjelaskan bahwa konsep 

pendidikan Islam dalam membangun masyarakat madani merupakan suatu 

kerangka dasar yang bersifat universal, sehingga perlu adaptasi dan 

disosialisasikan apabila konsep ini akan diwujudkan di Indonesia, karena 

konsep masyarakat madani menurut Rosnaeni lahir dari masyarakat yang 

memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda dengan masyarakat 

Indonesia. Karena menurutnya pembentukkan  masyarakat madani 

menjadi penting, mengingat secara substansial masyarakat madani 

                                                           
     3 Rosnaeni Syahbuddin, “Konsep Pendidikan Islam Dalam Membangun Masyarakat Madani (Kajian 

Tujuan dan Materi)”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2005. 
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dipahami sebagai suatu tipologi masyarakat yang demokratis dan beradab. 

Rosnaeni menambahkan masyarakat madani merupakan suatu tipologi 

masyarakat yang mampu menjadi kanter (berujung) terhadap beberapa 

fenomena masyarakat Indonesia yang mengarah kepada tipologi 

masyarakat zaman primitif. Kemudian penulis memberikan pandangan 

untuk membangun masyarakat madani bukan suatu pekerjaan  yang 

mudah, karena sangat terkait dengan persoalan budaya dan sikap hidup 

masyarakat. Untuk membangun masyarakat madani menurutnya, 

diperlukan berbagai terobosan dalam penyusunan konsep, serta tindakan-

tindakan, dengan kata lain diperlukan suatu paradigma-paradigma baru di 

dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru. Dalam  penulisan skripsi 

ini Rosnaeni beranggapan, berbagai upaya perlu dilakukan baik yang 

sifatnya jangka panjang maupun berjangka pendek. Rosnaeni mengatakan, 

pendidikan mempunyai eksistensi yang strategis dan fungsional dalam 

membangun masyarakat madani di Indonesia. Sehingga dalam skripsi ini 

bisa dikatakan menawarkan perubahan berupa konsep pendidikan  Islam 

untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. 

Sekiranya skripsi yang ditulis oleh Rosnaeni ini lebih mencakup 

secara universal, sehingga konsep yang hendak dicapai lebih terkesan 

belum terukur. Namun dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat 

madani sekiranya konsep yang ditawarkan oleh Rosnaeni ini dapat 
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dijadikan sebuah kerangka berfikir dalam pendidikan Islam untuk 

mewujudkan cita-cita Indonesia yaitu masyarakat madani.   

Keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Arif Rahman tentang 

Reformasi dan Arah Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia 

(2016).4 Beliau menjelaskan bahwa perjalanan panjang pendidikan Islam 

telah mewarnai hiruk-pikuk model pendidikan Islam di berbagai wilayah, 

terutama di Indonesia sendiri pendidikan Islam turut mengambil 

momentum gejolak dan pembaharuan di berbagai belahan wilayah Islam 

lainnya. Pengaruh tersebut telah memebrikan dampak yang cukup 

signifikan untuk menyebutnya terjadi perubahan, baik dalam ranah 

ideologi maupun praktis. Tentu gejolak demikian  telah mewarnai proses 

Reformasi dan menentukan arah pembaharuan pendidikan Islam di 

Indonesia, sehingga disisi lain kadangkala terjadi resistensi yang 

menggambarkan betapa dinamisnya perjalanana pendidikan Islam di 

Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari beragamnya model pendidikan 

Islam yang telah mengakar bertahun-tahun lamanya, bahkan disinyalir 

benih-benih lembaga pendidikan Islam telah tumbuh subur beberapa abad 

silam.  

Dari kajian-kajian yang dikemukakan diatas, peneliti dapat 

menyatakan kajian-kajian tersebut belum secara khusus membahas tentang 

                                                           
     4 Arif Rahman, “Reformasi dan Arah Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia”, dalam Jurnal 

Literasi, (Volume VII, No. 2. Desember 2016) 
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“Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Perspektif Masyarakat Madani di 

Era Reformasi”. Maka dari itu apa yang ditulis oleh Siswanto, Hujair 

Sanaky, serta Rosnaeni Syahbuddin belum secara khusus membicarakan 

reorientasi pendidikan Islam apalagi pada  di era Reformasi. Kajian-kajian 

diatas dilakukan pada aspek ideologi, pro-kontra yang terjadi di 

masyarakat, dan studi historis. Namun demikian, pandangan-pandangan 

yang disampaikan oleh Hujair AH Sanaky, Siswanto, dan Rosnaeni 

Syahbuddin dalam kajiannya, terdapat beberapa bahasan atau pemikiran 

yang sejalan dalam penelitian ini.  

B. Kerangka Teori 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori yang 

berkaitan dengan reorientasi pendidikan/pendidikan Islam, teori yang 

penulis ambil diantaranya mengenai konsep reorientasi pendidikan Islam. 

Selain itu menggunakan teori pengantar pendidikan Islam, dan pengertian 

masyarakat madani Indonesia  meliputi perkembangan yang terjadi di era 

reformasi. Teori-teori tersebut digunakan untuk memperkuat posisi 

peneliti dalam memahami proses reorientasi pendidikan Islam. Aspek-

aspek apa saja yang melingkupi proses reorientasi tersebut, kemudian 

pengaruh yang ditimbulkan dari reorientasi pendidikan tersebut. Oleh 

karena itu teori yang penulis paparkan disini merupakan landasan dalam 

meneliti lebih lanjut. Sebagai mana telah disebutkan, paparan-paparan 

teori sebagai berikut:  
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1. Reorientasi Pendidikan Islam 

Berbicara soal reorientasi maka wacana tersebut merupakan 

peninjauan kembali terhadap suatu pandangan dalam melihat suatu 

kasus yang sedang terjadi. Maka konsep reorientasi yang dimaksud 

disini adalah peninjauan kembali terhadap pola kajian dalam 

pendidikan  Islam yang bertujuan untuk merumuskan kembali 

terhadap makna pendidikan Islam itu sendiri. Dalam berbagai 

pandangan, wacana konsep reorientasi pendidikan Islam disini adalah 

upaya yang dilakukan agar terintegrasi ilmu dapat diwujudkan. Tentu 

dalam melakukan reorientasi dalam pendidikan Islam bertujuan proses 

paradigma baru yang mengarah pada perubahan terhadap sebuah 

sistem pendidikan. Oleh karena itu proses reorientasi dilakukan 

dengan cara terencana dengan langkah-langkah yang stratregis, yaitu 

mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat terlaksannya 

pendidikan dan merumuskan langkah-langkah pembaruan yang lebih 

bersifat strategis dan praktis sehingga langkah tersebut dapat 

diimplemantasikan di lapangan. Dalam melakukan proses tersebut 

maka langkah yang dilakukan harus dilaksanakan secara terencana, 

sistematis, dan menyentuh semua aspek, mengantisipasi perubahan 

yang terjadi, mampu merekayasa terbentukanya sumber daya manusia 
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yang cerdas, yang memiliki kemampuan inovatif dan mampu 

meningkatkan kualitas manusia.5 

Sejalan dengan uraian di atas, dalam melakukan  reorientasi 

pendidikan Islam sejatinya ingin mengembalikan sistem yang harus 

diwujudkan yaitu pendidikan Islam yang rahmatan ‘lil alamin. 

Dengan  atas dasar ini, reorientasi merupakan sebuah langkah awal 

dalam upaya menyusun visi pendidikan Islam.  

Suatu usaha pembaruan pendidikan hanya bisa terarah dengan 

baik apabila didasarkan pada beberapa strategi dan langkah-langkah 

yang perlu dilakukan, yaitu: pertama, reorientasi kerangka dasar 

filosofis dan teoritis pendidikan. Filsafat  pendidikan yang mantap 

hanya dapat dikembangkan di atas dasar asumsi-asumsi dasar yang 

kokoh dan jelas tentang manusia (hakekat) kejadiannya, potensi-

potensi bawaannya,6 tujuan hidup dan misinya di dunia ini baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, hubungan 

dengan lingkungan dan alam semesta dan akhiratnya hubungan dengan 

Maha Penciptanya. Sehubungan dengan  itu, konsep dasar pembaruan 

pendidikan Islam adalah perumusan konsep filsafat dan teoritis 

pendidikan yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang 

                                                           
     5 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam : Membangun Masyarakat Madani Indonesia, 

(Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 126. 

     6 Mohammad Muchlis Solichin “Fitrah: Konsep dan Pengembangannya dalam Pendidikan Islam” 

dalam Tadris Jurnal Pendidikan  Islam (Volume 2. Nomor 2. 2007), hlm. 243-245. 



31 
 

manusia dan hubungannya dengan  lingkungan dan menurut ajaran 

Islam.7 

Maka dengan demikian, bila melihat persoalan pendidikan 

Islam sejatinya banyak hal yang terjadi sehingga sebagaian besar para 

ahli untuk melakukan reorientasi dalam pendidikan Islam. Dewasa ini 

banyak sekali ketidakselarasan antara pendidikan Islam dengan 

pendidikan umum, apabila melihat dari konteks sistem pendidikan 

Islam. Maka pendidikan Islam mempunyai integrasi yang tidak bisa 

dilepaskan dengan pendidikan umum. Fenomena yang terjadi sekarang 

ini yang menyebabkan pendidikan Islam timbul adanya dikotomik 

ilmu maka timbul beberapa persoalan. Persoalan pertama yang 

dihadapi pendidikan Islam itu adalah adanya tantangan paradigma 

dualisme pendidikan Islam. Persoalan dualisme ini harus segera 

dituntaskan, baik pada tingkatan filosofis paradigmatik maupun teknis 

departemental.8Apabila langkah ini dapat dilakukan secara terencana, 

sistematis, dalam jangka panjang sistem pendidikan Islam akan 

mengalami perubahan secara keseluruhan, mulai dari tingkat dasar 

hingga perguruan tinggi.  

Pada waktu yang tepat, dikotomik ilmu dalam pendidikan 

Islam dan ilmu umum secara ideologis hingga teologis pun sudah 

                                                           
     7 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 19. 

     8 Hujair AH Sanaky, Pembaruan Pendidikan Islam, hlm. 34 
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dapat dicairkan, terbuka pada pola Islamisasi ilmu umum, namun 

sampai ke tingkat yang lebih jauh lagi dengan melakukan peletakan 

semua ilmu dalam sistem kebenaran dalam kerangka metodologi.9 

Suatu ilmu dapat ditolak apabila ilmu tersebut salah secara 

metodologi, begitu pula sebaliknya jika terbukti ilmu tersebut benar, 

bukan karena hubungannya dengan teks Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, 

tetapi keabsahanya suatu kebenaran berdasarkan metodologi keilmuan. 

Namun perlu digaris bawahi bahwa, persoalan integrasi tidak semudah 

apa yang dibayangkan, paradigma yang sangat subjektif-normatif, 

sebab keyakinan hanya ada satu sistem ilmu yang benar, yaitu ilmu 

Islam.Sehingga paradigma ini berpengaruh terhadap perkembangan 

pemikirian pendidikan Islam, dengan menggunakan perspektif wahyu 

sebagai suatu kebenaran yang absolut. 

Pada dewasa ini diperlukan perubahan paradigma baru sangat 

dibutuhkan dengan ukuran tingkat kebenaran ilmu, mungkin hanya 

berdasarkan segi empiris sampai rasional dan bukan semata-mata 

mutlak benar seperti wahyu. 

Mengenai reorientasi pendidikan Islam, dapat dilihat 

bagaimana Islam memberikan ruang dan kesempatan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan 

pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 

                                                           
      9 Ibid. hlm 34 
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manusia. Pendidikan Islami, harus melakukan strategi pendidikan 

yang membumi pada kebutuhan nyata masyarakat yang akan 

menghantarkan masyarakat pada kebutuhan duniawiyah dan akhirat, 

mengembangkan pendidikan Islami berwawasan kebebasan, 

demokrasi menyenangkan, dan mencerdaskan. Dalam proses 

pembentukan paradigma baru, Islam senantiasa berpijak pada 

guidance yaitu Al-Qur’an dan Sunnah nabi. Maka dalam proses 

perumusanya tersebut secara langsung Islam mengisyaratkan untuk 

membina suatu umat manusia.  

Karena itulah pendidikan harus diperbaharui, sehingga dapat 

memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya. Setelah itu, 

pendidikan dipandang sebagai suatu variabel yang mempengaruhi 

pembaruan di masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan 

prasyarat dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan 

program dan mencapai tujuan-tujuan pembaruan.10 Tanpa pendidikan 

yang memadai, akan sulit bagi masyarakat manapun untuk mencapai 

kemajuan.  

Maka dalam unsur pendidikan untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki, maka dalam pendidikan Islam diperlukan pembinaan 

akal dan jiwa, kesucian dan etika yang dilakukan oleh peserta didik 

                                                           
      10 Ali Anwar, Pembaruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010) hlm. 28. 
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yang tentunya dibimbing oleh para pendidik. Namun,pencapaian 

tujuan pendidikan tersebut banyak menemui berbagai macam 

penghambat. Diantaranya adalah masyarakat yang tidak dapat 

menempatkan dirinya sebagai pencari ilmu, sehingga dalam hal ini 

bisa dikatakan pondasi yang akan dibangun dalam konsep masyarakat 

madani lemah. Sehingga faktor tersebut memberikan pengaruh 

terhadap ketidakseimbangan dalam tujuan pembaruan pemikiran 

pendidikan.  

Ketidakseimbangan yang terjadi merupakan dampak dari 

ditinggalkannya nilai-nilai humanis pada kultur di masyarakat. Bial 

dalam perkembangan pembaruan pendidikan. Menurut Hujair dalam 

bukunya, pendidikan tidak akan terisolir dari irama sosial, politik, 

budaya-pemikiran yang terjadi di masyarakat.11 Berkaitan dengan hal 

tersebut para ilmuwan Islam pun memberikan klasifikasi terhadap 

pendidikan Islam. Seperti apa yang dikemukakan Azra, menurut beliau 

pendidikan Islam adalah penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, 

penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah 

SWT.12 Sehingga hakekat pendidikan Islam adalah cara cepat untuk 

merespon setiap perubahan dan perkembangan sebuah budaya, dalam 

                                                           
      11 Hujair AH Sanaky, Pemabruan Pendidikan Islam : Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan Menuju 

Masyarakat Madani Indonesia, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) hlm. 7 

      12 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, (Jakarta: 

Kalimah, 2001) hlm. 10 



35 
 

perkembangan tersebut bersumber dari dua hal, yaitu: ideologi Islam 

sebagaimana yang digambarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Serta melihat 

situasi dan kondisi yang dihadapi oleh dunia Islam, yang dimana pada 

akhirnya unsur yang terdapat budaya baru yang mana budaya tersebut 

bisa dijadikan corak pemikiran baru dalam membangun pondasi 

masyarakat madani.  

Dalam hal ini, berbagai macam pemikiran mengenai 

pendidikan Islam tentunya dapat dipandang sebagai suatu kerangka 

keilmuan yang seharusnya mendasari dalam membahas pendidikan 

Islam. Pemikiran para ahli pendidikan Islam pun saling melengkapai 

satu sama lain, tentunya tidak melupakan salah satu aspek penting dari 

pendidikan Islam itu sendiri.  

Makna reorientasi memiliki kecenderungan terhadap 

perbaikan, rekontruksi, pembaharuan, dan kontinuitas dalam 

membawa trend positif. Maka melihat gagasan reorientasi bagi ruang 

pendidikan adalah hal yang harus disambut positif. Karena dalam 

reorientasi pendidikan sendiri menginginkan penyempurnaan setiap 

kekurangan untuk seterusnya dilakukan penanaman kesadaran untuk 

dapat siap menghadapi perubahan zaman. 

Perumusan paradigma baru pendidikan Islam sebenarnya 

bukanlah fenomena baru sama sekali di kalangan masyarakat 

Indonesia. Perbentukan dan perkembangan masyarakat Muslim 



36 
 

Indonesia bahkan berbarengan dengan datangnya berbagai gelombang 

global secara konstan dari waktu ke waktu.13 Maka dari itu upaya 

perkembangan dalam membangun masyarakat madani yaitu 

dibutuhkannya sumber daya manusia yang baik, dan memili kualitas 

yang tinggi dalam rangka menghadapi fenomena yang disebutkan 

diatas. Maka dalam hal ini aspek pendidikan memiliki peranan besar 

dalam menghasilkan manusia berkualitas tinggi. 

Tetapi, sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk 

mewujudkan manusia yang sejahtera lahir dan batin, maka penguasaan 

atas sains-teknologi memerlukan perspektif etis dan paduan moral. 

Sebab, seperti juga terlihat dalam pengalaman Negara-negara maju. 

Oleh karena itu pendidikan Islam selayaknya harus melakukan fungsi 

yang bersifat reflektif dan progresif. Sejalan dengan 

perkembangannya, masyarakat yang begitu dinamis tidak begitu saja 

dapat dilihat sebagai sarana menentukan eksistensi masyarakat 

tersebut. Dalam hal ini pendidikan merupakan sarana untuk 

melestarikan dan mentransformasikan nilai-nilai luhur kepada generasi 

millennium sekarang ini.  

Berbicara mengenai polarisasi pendidikan Islam, banyak 

perkembangan paradigma baru pendidikan Islam di Indonesia yang 

mempunyai tradisi yang cukup beragam. Ada tiga arus besar 

                                                           
      13 Ibid 
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perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu: 1) ada tradisi 

yang hidup dan perkembangan dari sebuah inspirasi pemikiran modern 

barat dengan paradigma antroposentris dengan menggunakan pola 

berpikir “rasional” atau menggunakan istilah jabiri adalah pola 

burhani; 2) ada tradisi pemikiran pendidikan Islam yang berkembang 

dari corak indigenous (keaslian) Indonesia sendir dalam bentuk 

pesantren dan madrasah; 3) tradisi pemikiran pendidikan yang terkait 

dengan sejarah intelktual di timur tengah yaitu mekkah, madinah, dan 

mesir. Tradisi pemikiran kedua dan ketiga menggunakan paradigma 

teosentris, normatif, konservatif, sakral, establis, meminjam istilah 

jabiri adalah pola berpikir bayani.14 

Maka dari penjelasan uraian diatas, untuk melakukan integrasi 

ilmu, perlu melalui proses uji kebenaran ilmu dan metodologi yang 

selama ini disebut sebagai ilmu sekuler. Program kurikulum 

sebenarnya tidak lagi memilih antara ilmu umum sekuler dengan ilmu 

agama. Ilmu fisika, matematika, biologi, kimia, sejarah, dan ilmu 

lainnya bisa saja dikatakan sebagai ilmu Islam, selama didukung 

dengan bukti kebenarannya. Begitupun sebaliknya apabila kita 

berbicara ilmu tauhid, fikih, tafsir, dsb yang dimana selama ini disebut 

sebagai ilmu agama maka harus diubah dalam penanamanya, hanya 

                                                           
      14 Hujair AH Sanaky, Paradugma, Tipologi, dan Pemetaan Menuju Masyarakat Madani di 

Indonesia, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) hlm. 13 
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disebut dengan ilmu akan tetapi tanpa ada pemberian embel-embel 

atau lebel ilmu agama itu sendiri.  

Dalam perspektif ini kiranya dapat dikatakan, keyakinan 

tauhid-teologis mungkin saja dapat tumbuh dan muncul melalui studi 

sejarah, ilmu bumi, fisika, matematika, kimia dan biologi dan 

sebagainya. Sehingga paradigma ini diterima, maka resikonya, tidak 

mungkin lagi umat Islam melakukan sebuah klaim sepihak sebagai 

sistem pendidikan Islam, sistem sosial tertentu sebagai sistem sosial 

Islam, sementara yang lain bukan termasuk kategori bukan Islam. 

Maka paradigma semacam ini justru Islam itu sendiri, benar-benar 

ditempatkan sebagai akar atau basis semua ilmu, sistem pendidikan, 

dan sistem sosial.  

Mempertimbangkan kenyataan ini, pengembangan dan 

penguasaan sains-teknologi di Indonesia seyogyanya berlandaskan 

pada wawasan moral dan etis. Jika tidak, maka Indonesia hanya akan 

mengulangi pengalaman pahit yang muncul sebagai dampak negative 

sains-teknologi yang tidak memiliki wawasan moral tersebut. Di 

sinilah terletak keharusan dan tanggung jawab kemanusiaan bagi 

Indonesia untuk berupaya mengembangkan sains dan teknologgi tidak 
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untuk dirinya sendiri, tetapi sains-teknologi yang memiliki wawasan 

moral dan etis.15 

2. Perspektif Masyarakat Madani 

Istilah masyarakat madani yang berada dalam wacana 

akademik di Indonesia belakangan ini mulai tersosialisasi merupakan 

terjemahan dari bahasa Inggris “civil society”. Asal kata dari civil 

society sebenarnya berasal dari bahasa latin civitas del. Yang artinya 

kota “illahi” dan society yang mempunyai arti masyarakat. Dengan 

demikian kata civil society diartikan sebagai sebuah komunitas 

masyarakat perkotaan, yang mana kandungan dari makna tersebut 

yakni masyarakat yang tekah berperadaban maju.  

Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan 

sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin 

kesimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan 

masyrakat.16 Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki 

multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjujung tinggi 

etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, 

bermotivasi, berpatisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu 

berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan 

                                                           
      15 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, (Jakarta: 

Kalimah, 2001) hlm. 46-47 

      16 Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat 

Madani, (Jakarta: ICCE UIN Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation, 2006) hlm. 302  
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hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang 

demokratis.17 Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang 

akan melindungi warga Negara dan perwujudan kekuasaan Negara 

yang berlebihan. Bahkan konsep masyarakat madani adalah tiang 

utama dalam kehidupan politik yang demokratis. Karena esenisi 

masyarakat madani tidak hanya melindungi warga Negara dalam 

berhadapan dengan Negara, akan tetapi juga merumuskan dan 

menyuarakan aspirasi masyarakat. 

Berbicara mengenai konsep masyarakat madani yang mengacu 

konsep civil society, masyarakat madani juga menganut pada konsep 

Negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada 

tahun 622 M.18 Masyarakat madani juga mengacu pada konsep 

tamdhun (masyarakat yang beradaban) yang diperkenalkan oleh Ibn 

Khaldun, dan konsep Al Madinah al-Fadhilah (Madinah sebagai 

Negara utama) yang diungkapkan filsuf Al-Farabi pada abad 

pertengahan.19  

Dalam perkembangannya masyarakat madani tidak muncul 

begitu saja. Ia menghajatkan unsur-unsur sosial yang menjadi 

prasyarat dalam terwujudnya tatanan masyarakat madani. Adapun 

                                                           
      17 H.A.R Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 5 

      18 Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 

9-11 

      19 Ibid 
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unsur yang menjadi pokok yang dimiliki masyarakat madani, yaitu : 1) 

adanya wilayah public yang luas, 2) Demokrasi, 3) Toleransi, dalam 

hal ini adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan 

pendapat, 4) Pluralisme, kemajemukan merupakan prasyarat bagi civil 

society. Sikap pulralisme tidak hanya dipahami sebagai sikap harus 

mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, akan tetaoi 

harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan 

perbedaan sebagai suatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai 

positif bagi kehidupan masyarakat. 5) Keadilan sosial, yang berperan 

sebagai adanya keseimbangan dan pembagian yang terukur atas hak 

dan kewajiban setiap warga Negara.  

Dalam konteks masyarakat berkeadaban, tentu saja pendidikan 

dihadapkan dengan persoalan demokratis, hak asasi manusia, taat 

hukum, humanisme, pluralisme, dan tuntutan multikulturalisme.20 Ini 

berarti proses, peran, keterlibatan, dan kontribusi pendidikan sangat 

dibutuhkan dalam upaya mempersiapkan anak bangsa, agar memiliki 

pengetahuan, kecakapan, sikap, watak dan moralitas, national and 

character building, yang menjadi inti dari proses pendidikan, 

mengupayakan pendidikan sebagai proses pemberdayaan manusia atau 

proses humanisasi, demokratis, “dengan semangat kemanusiaan 

                                                           
      20 Hujair Sanaky, Dinamika Perkembangan Pendidikan Islami Di Indonesia,  hlm. 135 
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universal (pluralistik)”.21 Proses ini sangat terkait dengan peran 

pendidikan yang  dimana pondasi yang dibangun atas dasar 

pendidikan demokratis.  

Maka dalam hal ini peranan pendidikan sangat diharapkan 

untuk dapat “mempersiapkan individu dan masyarakat yang memiliki 

kemampuan, motrivasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam aktualitas 

dan institusionalisasi masyarakat madani” tersebut.22 Yang dimana 

pendidikan dalam hal ini dibutuhkan dan diharapkan dalam 

mempersiapkan manusia terlebih di Indonesia memiliki sebuah 

kualifikasi, kompetensi dalam bermasyarakat, dan berbagai 

kemampuan tertentu, dengan tujuan dapat aktif dalam sebuah 

masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan tersebut. Hujair 

sanaky berpendapat bahwa pendidikan pada posisi ini merupakan 

salah satu sarana terpenting dalam usaha pembangunan sumber daya 

manusia dan penanaman nilai kemanusiaan yang pada gilirannya akan 

menciptakan sebuah suasana dan tatanan kehidupan masyarakat 

beradab dan peradaban.23  

Oleh karena itu, di Era Reformasi sekarang ini posisi 

pendidikan menitikberatkan pada kemampuan manusia untuk berpikir. 

                                                           
      21 Ibid. hlm 136 

      22 Hujair Sanaky, Pemabruan Pendidikan Islam : Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan Menuju 

Masyarakat Madani Indonesia, hlm. 150-151 

      23 Ibid. 
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Karena di era sekarang ini pendidikan melihat manusia sebagai 

makhluk edukasi, makhluk yang didik dan mendidik dan seterusnya. 

Dengan demikian pembicaraan manusia di masa reformasi merupakan 

sebuah kunci yang paling strategis dalam upaya membangun sebuah 

manusia dalam konteks pendidikan, yang dimana tujuan akhirnya 

adalah pembentukan masyarakat Indonesia yang berkeadaban. Dari 

semua proses tersebut sejatinya terbangun corak pemikiran pendidikan 

Islam dalam melihat esensi masyarakat di Indonesia. Karena kembali 

lagi esensi masyarakat madani yang terciptanya manusia yang bersifat 

ummatan washato, yang artinya pendidikan yang tidak 

menitikberatkan kearah sebelah kiri maupun memberatkan sebelah 

kanan. Sejatinya manusia membawa satu predikat utama yang 

disandang yaitu “makhluk pedagogik”, karena sejak lahir manusia 

telah membawa potensi dapat dididik sekaligus mendidik, dimana 

sekaligus dapat dibina dan dapat membina. 

Alhasil, keterkaitan antara masyarakat dengan pendidikan 

berimplikasi pada semua aspek. Dan tentunya berdampak langsung 

pada transformasi masyarakat madani yang dibuat, hal ini 

mempengaruhi kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh 

permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat era reformasi ini.  

Sehingga melihat perkembangan masyarakat yang begitu 

dinamis tidak begitu saja dapat dilihat sebagai sarana untuk 
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menentukan eksistensi masyarakat tersebut. Dalam hal ini pendidikan 

merupakan sarana untuk melestarikan dan mentransformasikan nilai-

nilai luhur kepada generasi penerus, maka pendidikan Islam 

merupakan manifestasi dari sebuah cita-cita untuk melestarikan, 

mengalihkan dan menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi 

penerus sehingga nilai-nilai religius tersebut dapat berfungsi kepada 

masyarakat dari waktu ke waktu. 

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa, 

konsep dan proses pendidikan Islam dapat melihat kedudukan manusia 

sebagai subjek didik, memiliki dan membawa potensi untuk 

diberdayakan dan dikembangkan.24 Dengan demikian, manusia harus 

belajar untuk bertanggung jawab, mengenal dan menghayati nilai-

nilai, budaya, serta melaksanakan nilai-nilai moral. 

3. Reformasi 

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu 

sistem yang telah ada pada suatu masa. Dalam bahasa Indonesia selalu 

dipakai kata modern, modernisasi, dan modernisme, sama halnya yang 

terdapat dalam “aliran-aliran modern dalam Islam” dan “Islam dan 

modernisasi”. Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti 

pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, 

adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, yang mana akan 

                                                           
      24 Hujair Sanaky, Dinamika Perkembangan Pendidikan Islami Di Indonesia, hlm. 140 
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disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi modern.25 

Reformasi pendidikan adalah proses yang kompleks, berwajah 

majemuk, dan memilki jalinan tali-temali yang amat interaktif, 

sehingga Reformasi pendidikan memerlukan upaya pemikiran yang 

maksimal dalam rentang waktu yang cukup panjang. Betapa 

kompleksnya reformasi pendidikan  dapat dipahami dengan  tempo 

yang diperlukan amat panjang, jauh lebih panjang apabila 

dibandingkan tempo yang diperlukan untuk melakukan reformasi 

ekonomi,  apalagi dibandingkan tempo yang diperlukan untuk 

reformasi politik.26 Disamping itu yang lebih penting adalah reformasi 

pendidikan harus memberikan peluang (room for manoeuvre) bagi 

siapapun yang aktif dalam pendidikan untuk mengembangkan 

langkah-langkah baru yang memungkinkan peningkatan  mutu 

pendidikan.27 Dengan demikian, reformasi pendidikan pada dasarnya 

memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan 

efisein mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, dalam 

mencapai tujuan pendidikan agar berjalan efisien, reformasi 

                                                           
        25 A. Syafi’I Maarif, “Pemikiran Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia”, dalam 

Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta, ed. Muslih Usa, (Yogyakarta: Tiara Wacana 

Yogya, 1991) 

        26 Zamroni, “Reformasi Pendidikan : Dari Pondasi ke Aksi”, dalam jurnal JPI FIAI Jurusan 

Tarbiyah Volume V Tahun IV, (Agustus: 1999), hlm. 29. 

        27 Ibid. 
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hendaknya didasarkan pada fakta dan hasil penlitian yang memadai 

dan valid, sehingga dapat dikembangkan program reformasi 

pendidikan yang utuh, jelas, dan realistis. 

Sehingga Pendidikan merupakan faktor penting yang 

mempunyai andil besar dalam memajukan suatu bangsa, bahkan 

peradaban manusia. Tujuan pendidikan itu merupakan tujuan dari 

Negara itu sendiri. Pendidikan yang rendah dan berkualitas akan terus 

mengundang para penjajah, baik penjajahan secara fisik maupun non 

fisik, seperti penjajahan intelektual, pemikiran, ekonomi, sosial, 

politik, dan agama.28 

Maka program  peningkatan mutu pendidikan yang ditargetkan 

oleh pemerintah Orde Baru akan mulai berlangsung pada pelita VII 

terpaksa gagal, krisis ekonomi yang berlangsung sejak medio Juli 

1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonommi nasional. 

Dalam bidang  pendidikan, cabinet Reformasi hanya melanjutkan 

program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 

serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis.29 

Oleh karena itu, Pendidikan Islam di masa Reformasi 

merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada terdidik 

                                                           
       28 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta : Hidakary Agung, 1985), 

hlm. 45. 

       29 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, (Jakarta 

: Logos, 1999), hlm. 103. 
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terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

kepribadian yang lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah pada 

pembentukan manusia yang ideal.30 Manusia yang ideal adalah 

manusia yang sempurna akhlanya, sejalan dengan misi kerasulan nabi 

Muhammad SAW, yaitu menyempurnakan akhlaq yang mulia. 

Agama Islam adalah agama yang universal yang mengajarkan 

kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik 

kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Salah 

satu ajakan Islam adalah mewajibkan kepada umatnya untuk 

melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat 

memperoleh bekal kehidupan yang baik dan terarah.31 

Dalam studi pendidikan, sebutan “Pendidikan Islam” pada 

umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan 

yang berlatar belakang keagamaan. Dapat juga diilustrasikan bahwa 

pendidikan yang mampu membentuk “manusia yang unggul secara 

inteltual, kaya dalam amal, dan agung dalam moral”. Menurut cita-

citanya pendidikan Islam memproyeksikan diri untuk memperoleh 

“insan kamil” , yaitu manusia yang sempurna dalam segala hal, 

sekalipun diyakini baru hanya Nabi Muhammad SAW yang telah 

                                                           
      30 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005) hlm. 101 

      31 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004) hlm. 98 
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mencapai kualitasnya.32 Lapangan pendidikan Islam identik dengan 

ruang lingkup pendidikan Islam yaitu bukan sekedar proses pengajaran 

(face to face), tapi mencakup segala usaha penanaman (internalisasi) 

nilai-nilai Islam kedalam diri subyek didik.33  

Pengertian pendidikan Islam menurut Hasbullah merupakan 

pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan 

berpedoman pada ajaran Islam sebagai yang termaktub dalam Al-

Qur’an dan Sunnah Rasul, yang dimaksudkan adalah dalam rangka 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.34 

Dengan demikian ciri yang membedakan antara pendidikan 

Islam dengan yang lain adalah pada penggunaan ajaran Islam sebagai 

pedoman dalam proses pewarisan dan pengembangan budaya umat 

manusia tersebut.35 Sedangkan Haidar Putra daulay menyatakan 

bahwa hakikat pendidikan Islam adalah pembentukan manusia yang 

dicita-citakan, sehingga dengan demikian pendidikan Islam adalah 

proses pembentukan manusia kea rah yang dicita-citakan oleh Islam.36 

                                                           
      32 Muslim Musa dan Aden Wijdan SZ, Pemikiran Islam dalam Peradaban Industrial, (Yogyakarta 

: Aditya Media, 1997) hlm 35-36 

      33 Nasir Budiman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur’an, Cet. 1, (Jakarta : Madani Press, 

2001) hlm. 1 

      34 Ahmad D Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1984) hlm. 23 

      35  Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkembangan, Cet. 3, (Jakarta: RajaGrafindo, 1999) hlm. 9 

 

      36 Haidar Putra Daulay,  Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 3 
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Bagi bangsa Indonesia, sebagian tanggungjawab untuk 

menghadirkan pendidikan yang berkualitas, berada di pundak lembaga 

pendidikan Islam, yang sekaligus merupakan bagian integral dari 

sistem pendidikan nasional di Negara ini. Secara operasional, lembaga 

pendidikan Islam memang dikelola oleh Departemen yang terpisah 

dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Namun dari segi misi, 

pendidikan Islam juga menuju kea rah yang sama yaitu mencerdaskan 

bangsa agar menjadi manusia Indonesia yang berilmu, bertaqwa, dan 

berbudi pekerti, sehingga keberadaanya memberikan kebaikan bagi 

umat manusia.  

Hujair Sanaky berpendapat, pendidikan Islam sebagai sarana 

paling strategis untuk membesarkan, mendorong, dan 

mengembangkan warga Negara untuk memiliki keadaban, yang 

merupakan ciri dan karakter paling pokok dari masyarakat madani.37 

Lain halnya menurut Mahmud Arif, ia berpendapat bahwa pendidikan 

merupakan bentuk hubungan paling esensial dalam kehidupan 

manusia sehingga fungsi dan peranannya dalam kehiduoan yang terus 

menerus berubah akan tetap langgeng, meski menghadapi banyak 

gugatan.38 Apabila ditarik ke dalam konteks pendidikan Islam maka 

keadaanya tidak jauh berbeda, bahkan tampak sekali persoalan yang 

                                                           
      37 Hujair Sanaky, Pembaruan Pendidikan Islam : Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan Menuju 

Masyarakat Madani indoenesia, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) halm. 6-7 

      38 Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, (Yogyakarta: LKIS, 2008) hlm. 221 
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memunculkan gugatan disini terasa lebih kompleks dan problematik.39 

Dari beberapa definisi-definisi yang diberikan tersebut ada perbedaan 

mengenai rumusan pendidikan Islam, ada yang menitikberatkan pada 

penguasaan, teori, dan praktek, pembentukan budi pekerti dan lain 

sebagainya. 

Hakekat pendidikan Islam sejatinya adalah seperti apa yang 

dikemukakan oleh Muhaimin,40 pada dasarnya adalah cara cepat untuk 

merespon setiap perubahan dan perkembangan budaya, ia bersumber 

dari dua hal, yaitu : ideologi Islam sebagaimana yang digambarkan Al-

Qur’an dan Sunnah. Serta situasi dan kondisi baru yang dihadapi oleh 

dubia Islam, yang pada akhirnya unsur-unsur budaya baru dapat 

ditransformasikan menjadi budaya Islami. 

Berbagai macam pemikiran mengenai perkembangan 

pendidikan Islam di Era Reformasi tentunya dapat dipandang sebagai 

suatu kerangka keilmuan yang seharusnya mendasari dalam membahas 

peran pendidikan Islam di Indonesia, pemikiran para ahli pendidikan 

Islam pun saling melengkapi satu sama lain yang tentunya tidak 

merupakan aspek penting dari pendidikan Islam itu sendiri yaitu 

pengembangan sumber daya manusia. 

 

                                                           
      39 Ibid. 

      40 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003) 

hlm. 46 


