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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

  

 

A. Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam di Era Reformasi 

Pada tahun 1998, di Indonesia terjadi masa transisi periode Orde Baru 

ke Era Reformasi. Runtuhnya rezim Orde Baru menandai kelahiran masa baru 

yaitu Era Reformasi. Kelahiran Era Reformasi ini terjadi sebagai reaksi 

terhadap rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto dengan sistem 

pemerintahan Dwinfungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 

yang telah digoyang oleh antagonis politik, kekacauan sosial, dan krisis 

ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.1 

Lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik 

Indonesia menjadi tonggak dimulainya pendidikan  Islam di Era Reformasi. 

Namun, tonggak perkembangan pendidikan Islam pada Era Reformasi tidak 

dapat terlepas dari sejarah panjang Orde Baru. Hal ini diperkuat ketika awal 

Orde Baru berkuasa salah satu aspek penting yang dijadikan kendaraan 

kekuasaan adalah berkaitan dengan modernisasi sebagai landasan 

                                                           
     1 Faisal Fahmi, Ideologi Hegemoni dan  Otoritas Agama, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 

102. 
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pembangunan bangsa.2 Karena pada saat itu masyarakat Muslim berharap 

agar wajah pendidikan Islam mendapat perhatian yang serius.  

Oleh karena itu, perkembangan pendidikan Islam di kedua masa  

tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang 

secara terpisah satu sama lain. Di kesempatan lain Tilaar mengatakan, 

pendidikan dimanipulasi untuk tujuan intelektualisme yang sempit dan  telah 

mematikan inisiatif serta kemandirian berpikir manusia.3  

Pendidikan Islam di Era Reformasi mendapat sorotan dari kalangan 

umat Islam, hal ini ditandai dengan berkembangnya wacana demokrasi. 

Sebagai contoh dapat dilihat dari lenyapnya berbagai aturan yang dipandang 

sangat memasung kebebasan masyarakat dalam melakukan berbagai 

kreativitasnya. Mereka dapat merancang berbagai program sesuai dengan 

aspirasi yang berkembang. Walaupun begitu, harus diakui bahwa masih ada 

sejumlah kebijakan yang pernah diterapkan oleh rezim Orde Baru masih 

belum sepenuhnya dihapus. Salah satunya yaitu sentralisasi pendidikan yang 

meliputi kurikulum, ujian, akreditasi, anggaran, dan berbagai aturan lainnya 

yang belum jauh berbeda dengan yang pernah di terapkan oleh Pemerintah 

Orde Baru.4 

                                                           
     2 M. Syafi’I Anwar, Pemikiran  dan  Aksi Islam Politik : Sebuah Kajian Politik Tentang 

Cendikiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 17. 

     3 H.A.R Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1999), hlm. 9. 

     4 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan : Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 20. 
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Namun, pendidikan Era Reformasi mengalami suatu perkembangan, 

yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada zaman Orde Baru, 

sehingga perkembangan pendidikan pada era Reformasi tidak dapat lepas dari 

sejarah panjang Orde Baru. Bagaimanapun era tersebut mempunyai peran 

yang sangat penting dalam menciptakan gagasan atau konsep pendidikan yang 

mampu memberikan kepatuhan, keseragaman terhadap pola pikir, sehingga 

suasana kritis, kreativitas, dan inovatif tidak terjadi.5 Dengan  demikian 

perkembangan teknologi yang berkembang secara cepat maka akan 

berdampak terhadap pendidikan. Maka dari itu pendidikan pada era Reformasi 

ini perlu adanya upaya mewujudkan visi baru, misi baru, dan masyarakat yang 

beradab, seperti hal nya lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, 

pesantren, universitas (perguruan tinggi), dan lainnya, yang  harus terintegrasi 

dalam pendidikan nasional haruslah melakukan reorientasi,6 rekontruksi kritis, 

restrukturisasi, dan reposisi, dengan berusaha menerapkan corak pemikiran 

baru pendidikan nasional, yang menuju manusia yang berkeadaban. Secara 

gambaran umum, pergeseran paradigma yang disebutkan diatas juga terjadi 

pada pendidikan Islam, maka dari itu diperlukan perubahan pada aspek 

filosofis, visi, misi, tujuan, kurikulum, metodologi, manajemen dan 

strateginya. Maka dari itu pendidikan diorientasikan pada konsep pendidikan 

                                                           
      5 Hujair Sanaky, Dinamika Perkembangan Pendidikan Islami Di Indonesia, (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2016) hlm. 80 

      6 Ibid. hlm 81 
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integralistik.7 Sejatinya konsep pendidikan secara utuh bermuara pada 

ketuhanan, kemanusiaan, dan alam pada umumnya sebagai suatu yang 

berkesinambungan bagi perwujudan kehidupan yang rahmatan lil alamin.  

Dijelaskan dalam garis-garis besar haluan Negara pada tahun 1993, 

bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, 

yaitu manusia yang  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, 

kreatif, dan terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung 

jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.8  

Sebagaimana dijelaskan,  pada era Reformasi ini pendidikan 

keagamaan mendapat tempat dengan telah dituangkannya UU No. 20 Tahun 

2003 yang telah disahkan Presiden pada tanggal 8 Juli 2003 setelah  melalui 

perdebatan panjang di masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat.9 Bila kita 

berbicara mengenai kependidikan tampaknya merupakan bidang yang belum 

tergarap secara serius dalam  studi Islam secara keseluruhan. Bahkan, lebih 

memprihantikan lagi, kajian pendidikan Islam dalam konteks Indonesia lebih 

ketinggalan walaupun sudah tertuang secara jelas dalam UU No. 20 Tahun 

2003. Namun pada Era Reformasi ini, kajian-kajian yang dilakukan secara 

serius seperti halnya disertasi doctor,  maka kajian-kajian yang dilakukan 

                                                           
      7 Ibid 

      8 Mahfud Djunaidi, Relevansi Tujuan Pendidikan Nasional dalam Konteks Tujuan Pendidikan 

Islam, dalam buku Paradigma Pendidikan Islam Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 193 

      9 Ali Anwar,  Pembaruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri, (Yogyakarta : Pustala Pelajar, 

2010) hlm. 50 
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berkenaan dengan pendidikan Islam relative lebih sedikit jika dikaitkan 

dengan kajian-kajian dalam bidang kalam, misalnya. Karena relatif langkanya 

kajian-kajian serius mengenai pendidikan Islam itu sendiri. Dapat dipahami 

bahwa pemikiran pendidikan Islam Era Reformasi ini juga tidak berkembang 

sebagaimana yang diharapkan. 

Akan tetapi pada saat yang sama, aspirasi masyarakat muslim yang 

mayoritas di Indonesia terhadap pendidikan Islam semakin besar. Faktor ini 

bukan  hanya disebabkan terjadinya peningkatan lampiran di banyak kalangan 

Muslim kepada Islam, akan tetapi juga semakin disadari bahwa pendidikan 

umum yang berlangsung di Indonesia sekarang ini tidak terlalu berhasil dalam 

mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang  sejalan 

dengan ajaran-ajaran peemikiran Islam. Oleh karena itu, sangat mudah 

dimengerti apabila banyak kalangan umat Muslim mengharapkan suatu sistem 

pendidikan  Islam dapat menjadi sebuah pendidikan  alternative untuk 

mengantarkan generasi muda Muslim kea rah masa depan yang lebih baik 

pada Reformasi ini. 

Pembahasan ini adalah bentuk sikap awal terhadap kajian pendidikan 

Islam di Indonesia yang berdasarkan kecenderungan yang terdapat dalam 

beberapa kajian pemikiran yang tersedia dalam  bidang ini. Karena itu, apa 

yang ada di dalam  pembahasan di atas dapat dianggap sebagai sebuah review 

atas sejumlah beberapa kajian pemikiran oleh para ahli. Selanjutnya dari sana 

diharapkan dapat dirumuskan kerangka awal pola pemikiran yang mungkin 
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lebih flexible ke arah pengembangan sistem  pendidikan Islam secara 

keseluruhan di Era Reformasi ini. 

Berbicara mengenai kajian historis pemikiran pendidikan Islam di 

Indonesia, walaupun sebenarnya belum menyeluruh dan komprehensif, 

tampaknya merupakan pola yang paling awal dilakukan dalam kajian-kajian 

pemikiran kependidikan Islam di Indonesia. Pola historis ini memiliki 

beberapa kekuatan. Kekuatan pokoknya terletak pada pengungkapan 

perkembangan historis dunia kependidikan Islam, khususnya perubahan-

perubahan yang terjadi dalam sistem, kelembagaan, dan bahkan metodologi 

yang pernah dikembangkan dan  diterapkan, yang pada gilirannya lebih lanjut 

dapat digunakan sebagai semacam referensi untuk pengembangan dunia 

kependidikan Islam di masa sekarang dan masa mendatang.10 Sehingga pada 

Era Reformasi ini sangat diperlukan kajian komprehensif untuk periode 

setelah itu sampai pada masa-masa paling akhir, bukan hanya karena telah 

terjadi banyak perkembangan baru baik dalam sistem maupun kelembagaan 

pendidikan Islam, khususnya dalam hubungan dengan sistem pendidikan 

nasional secara keseluruhan.  

Suatu kecenderungan kuat juga terdapat dalam kajian kependidikan 

Islam di Indonesia, yang secara sederhana dapat disebut sebagai pola 

pemikiran dan teori kependidikan. Dengan banyaknya pembicaraan tentang 

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

: Kalimah,  2001) hlm. 86 
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karakteristik dan prospek pendidikan Islam di Indonesia, yang dimana 

memupunyai makna bahwa kita mengakui adanya realitas pendidikan Islam 

dan sekaligus rumusan ideal pendidikan Islam di Indonesia. Dengan kata lain 

di Era Reformasi ini memang banyaknya tuntutan dari kalangan umat Muslim 

di Indonesia untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai sebuah alternatif 

yang dapat membentuk karakteristik kehidupan bangsa yang bermartabat.  

Dalam pandangan yang demikian, secara jelas  bahwa gambaran 

umum Islam yang  tergambar pada prinsip dan nilai, sesungguhnya dapat 

diterapkan dalam kehidupan modern di Era Reformasi ini. Pendidikan Islam 

era Reformasi telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis dalam bidang 

pendidikan yang dimana pengaruhnya langsung dapat dirasakan oleh 

masyarakat secara luas dan menyeluruh, bukan hanya bagi sekolah umum 

yang bernaung  dibawah Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan 

juga berlaku bagi madrasah dan perguruan tinggi yang bernaung dibawah 

Kementerian Agama.  

Berbicara mengenai perkembangan pemikiran pendidikan Islam di Era 

Reformasi maka secara tidak langsung orientasi pendidikan Islam berusaha 

mengubah keadaan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

dapat berbuat menjadi dapat berbuat. Sehingga dengan pendidikan orang 

mengerti akan dirinya segala potensi kemanusiaanya, lingkungan masyarakat, 

alam sekitar dan yang lebih dari semua itu adalah dengan adanya pendidikan, 

manusia dapat menyadari sekaligus menghayati keberadaanya di hdapan 
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khaliknya. Mengenai pendidikan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk 

keyakinan, pandangan dan cita-cita, tentang hidup dan kehidupan manusia 

dari generasi ke generasi.  

Pada era ini, kehidupan politik bangsa sudah mengalami perubahan 

memasuki era Reformasi, sementara paradigma yang digunakan pada era 

Orde Baru tidak dapat digunakan kembali di era Reformasi. Dapat diketahui, 

era Reformasi menuntut kembali kedaulatan rakyat yang telah hilang, 

sementara dalam usaha mengubah kehidupan masyarakat, baik pola pikir, 

pandangan, maupun tindakan masih menggunakan paradigma lama.11 

Dengan  demikian, banyaknya tuntutan di era Reformasi, konsep 

pendidikan, termasuk pendidikan Islam, harus dikembalikan kepada fungsinya 

yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mengembalikan 

kedaulatan rakyat untuk membangun dirinya sendiri. Dalam hal ini bukan 

berarti perkembangan pemikirian pendidikan Islam di era Reformasi ini hanya 

sebatas gambaran saja, namun untuk mewujudkan visi baru masyarakat 

Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang berkeadaban. Oleh karena itu untuk 

menjawab pesoalan tersebut sangat dibutuhkan kajian-kajian untuk 

mengupayakan Reformasi pendidikan, yang dimana harus melepaskan diri 

dari paradigma lama, karena dengan mempertahankan paradigma lama dapat 

                                                           
      11 Hujair Sanaky, Dinamika Perkembangan  Pendidikan Islami di Indonesia, (Yogyakarta : 

Kaukaba Dipantar, 2016) hlm. 83  
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menjadi sebuah langkah yang kurang tepat dalam mengembangkan reorientasi 

pendidikan Islam di Era Reformasi ini.  

Secara garis besar, masyarakat Indonesia ingin mewujudkan 

perubahan dalam semua aspek kehidupan. Tilaar menyatakan, masyarakat 

Indonesia kini sedang berada dalam masa transformasi, era Reformasi telah 

lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua 

aspek kehidupannya.12 Untuk itu upaya membangun sebuah masyarakat yang 

memakmurkan, dalam hal ini pluralisme agama sangat dibutuhkan, yang 

dimana tujuan tersebut merupakan sebuah hasil nyata yang dihasilkan oleh 

corak pemikiran pendidikan Islam. Untuk menghapuskan ciri dan akses dari 

proses dan hasil pendidikan selama Orde Baru, dengan cara membuat pola 

kajian, dengan catatan perlu memperhatikan berbagai macam dan persoalan 

yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Katakan saja era pemerintah K.H. 

Abdurrahman Wahid, telah menetapkan tujuh arah kebijakan program 

pendidikan nasional: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi; (2) meningkatkan 

kemampuan akadmik dan professional serta meningkatkan jaminan 

kesejahteraan tenaga kependidikan; (3) melakukan pembaharuan sistem 

pendidikan, termasuk kurikulum, diversifikasi kurikulum untuk keberagaman 

peserta didik, berlaku nasional dan lokal, diversifikasi jenis pendidikan secara 

                                                           
     12 H.A.R Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi 

Pendidikan Nasional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3. 
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professional; (4) memberdayakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun 

luar sekolah, sebagai pusat pembudyaan nilai, sikap, kemampuan, dan 

meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat; (5) melakukan pembaruan 

dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan  prinsip 

desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen; (6) meningkatkan kualitas 

lembaga pendidikan yang diselenggarakan, baik masyarakat maupun 

pemerintah; dan (7) mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini 

mungkin secara terarah dan terpadu.13 

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dapat 

direalisasikan dengan baik, dari proses ini diharapkan pendidikan Islam secara 

baik dapat menjajikan bagi penyediaan sumber daya manusia yang benar-

benar memiliki keunggulan yang bersaing dimasa yang akan datang. Maka 

tujuh poin yang ditetapakan MPR pada masa pemerintahan K.H. 

Abdurrahman Wahid perlu dijabarkan kembali secara operasional dengan 

menatra dengan  baik sistem pendidikan, baik dalam bidang manajemen, 

perencanaan, maupun pada praksis pendidikan.  

Perpindahan rezim Orde Baru kemudian memasuki Era Reformasi 

Indonesia dimulai sejak tahun 1998, merupakan masa transisi dengan 

tumbuhnya proses demokrasi. Sehingga demokrasi telah memasuki dunia 

pendidikan Nasional antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No. 20 

                                                           
      13 Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV MPR 1999 Tentang 

GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), (Surabaya: Arkola, 1999), hlm. 23-24.  
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tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini artinya dalam bidang 

pendidikan bukan  lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat saja, 

tetapi juga diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah daerah, hanya beberpa fungsi saja yang tetap berada di tangan 

pemerintah pusat. Perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi akan 

membawa konsekuensi-konsekuensi yang jauh di dalam penyelengaraan 

pendidikan nasional.14 

Maka di Era Reformasi ini, pendidikan adalah pilar utama berdirinya 

sebuah bangsa. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha untuk merancang 

masa depan umat manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. 

Dalam konsep dan implementasi pendidikan harus memperhitungkan 

beberapa faktor. Demikian juga konsep pendidikan di era Reformasi yang 

terapkan di Indonesia yang tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan 

pemerintah. Semangat zaman pada masa Orde Baru adalah semangat melawan 

dan membebaskan. Semangat ini tumbuh kuat, akan tetapi semangat ini 

diperlemah secara sistematis dan pada akhirnya menjadi lumpuh sama sekali. 

Semangat zaman yang ada selama Orde Baru ialah semangat “mengabdi 

Penguasa”, maka tidak heran dampak yang dihasilkan masa Orde Baru 

menurun di Era Reformasi. Sehingga banyak tantangan yang harus dihadapi 

                                                           
      14 Hujair Sanaky, Dinamika Perkembangan Pendidikan Islami Di Indonesia, hlm. 88  
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untuk membentuk paradigma baru untuk membangun manusia yang 

berkeadaban.  

Terlepas dari perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat, 

setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak orang yang 

tertarik untuk melihat kembali agama-agama dan ajaran-ajaran spiritual. 

Karena situasi yang menyimpang, yang disebabkan oleh perubahan yang 

sangat cepat dalam semua aspek kehidupan, banyak orang yang merasakan 

bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang dipegang kuat. Tidaklah 

mengherankan bila hampir semua ajaran keagamaan dan spiritual bangkit 

kembali dalam berbagai cara.  

Dengan alasan-alasan tersebut, pengadaan staf pengajar dalam  sistem 

pendidikan di Indonesia dengan cara kualitatif dan kuantitaif juga. 

Kebanyakan pengajar membutuhkan perbaikan lebih jauh lagi dalam 

kualifikasi mereka, meningkatkan pengetahuan mereka tentang perkembangan 

mutakhir.15 

B. Reorientasi Pendidikan Islam Di Era Reformasi 

Sejak awal abad ke-20, ketika mulai timbul berbagai gerakan  

kebangsaan dalam situasi kolonial, pusat perhatian gerakan Islam lebih 

banyak tertuju kepada soal-soal kemasyarakatan, khususnya pendidikan, 

perbaikan sosial ekonomi dan dakwah, dalam rangka menyiarkan agama 

                                                           
      15 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam : Tradisi dan Moderenisasi Menuju Millenium  Baru, 

(Jakarta : Kalimah, 2001), hlm. 29  
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Islam sesuai dengan aliran keagamaan masing-masing organisasi 

pergerakan.16 Sehingga dalam berhadapan dengan kolonial, misi yang 

diperjuangkan  adalah menuntut perbaikan nasib bangsa atau kondisi 

masyarakat dan sekaligus memajukan agama.17 Rahardjo mengatakan, dalam 

hal ini agama lebih berperan sebagai media, simbol, dan semangat daripada 

ideologi.18 Maka dalam hal pendidikan, pada masa kolonial sepertinya kurang 

memiliki ruang gerak lebih dalam upaya melakukan mencari identitas. Maka 

dalam hal inni pendidikan Islam mengalami kekosongan ide-ide dalam upaya 

modernisasi untuk menghadapi tantang masyarakat di zaman kolonial. 

Pada masa awal Orde Baru, modernisasi diperkenalkan kepada 

masyarakat Indonesia sebagai konsep atau teori tentang perubahan sosial dari 

“masyarakat agraris-tradisional kea rah masyarakat industrial-modern”.19 

Yang dimana langsung ditanggapi secara serius, karena dalam menghadapi 

situasi perubahan  yang sangat cepat diperkirakan akan menimbulkan 

penyimpangan, tanpa dilandasi dengan nilai-nilai yang jelas. Dalam berbagai 

macam diskursus, makan akan menimbulkan ketidakselarasan masyarakat, 

karena dari berbagai macam hal masih dianggap fungsional yang mengikat 

dimasyarakat untuk bersatu dalam kerukunan. Realita ini, memberikan 

gambaran bahwa pendidikan Islam di masa Orde Baru lebih besar 

                                                           
     16 M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, 

(Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 204. 

     17 Ibid,. hlm. 205. 

     18 Ibid,. hlm. 205. 

     19 Ibid, hlm. 221. 
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kecenderungan memberikan kegagalan mencapai target dan sasaran 

penanaman serta pemantapan moral atas dasar nilai ajaran agama. Di satu sisi 

lain, keadaan ini sejatinya telah menempatkan masyarakat, terutama dalam 

pembuatan kebijakan, penyelenggara dan pelaksana dalam  dunia pendidikan, 

pada posisi telah bersikap inkonsistensi.20 Sehingga memasuki era Reformasi 

pada tahun 1998, dimaknai pertama-tama dan utama sebagai perubahan 

politik formal, yakni meliputi perubahan di lembaga kenegaraan dan 

kebijakan. Nyatanya, tidak sedikit elite politik di era orde baru bergeming dari 

politik elit pasca orde baru. Oleh karena itu, proses globalisasi telah membuat 

perubahan yang sangat besar dalam bidang ekonomi maupun politik. 

Sehingga dampak yang terjadi pada masa peralihan Orde Baru ke era 

Reformasi juga dialami dalam bidang  pendidikan. Karena proses terjadinya 

masa peralihan maka pendidikan di tuntut untuk melakukan reorientasi, 

dengan demikian bidang pendidikan pada era Reformasi menjadi tidak 

terombang-ambing dalam situasi yang dihadapi dalam perkembangan 

pendidikan  Islam di Indonesia.  

Nasib pendidikan Islam pada masa Reformasi mulai mengalami masa 

transisi. Sejarah mencatat, dinamika dalam dunia pendidikan  Islam di 

Indonesia. Ada tiga lembaga pendidikan yang muncul sejak awal abad kedua 

puluh. Pertama pesantren, kedua sekolah, dan ketiga madrasah. Pesantren 

                                                           
       20 Aden Wijdan, “Pemberdayaan dan Tantangan Pendidikan Islam”, dalam Pendidikan Islam 

dalam Peradaban Industrial, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 5. 
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telah mengalami dinamika hingga sekarang, sejak dari pesantren tradisional 

sampai kepada pesantren modern, sekolah sejak dari tidak diajarkannya 

pelajaran agama di sekolah, pada zaman kolonial Belanda, sampai 

dimasukkannya pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan swasta 

setelah Indonesia merdeka. Madrasah yang pada mulanya penekanannya 

dalam bidang ilmu-ilmu agama dan hanya berkiprah di lingkungan 

Departemen Agama saja, sampai kepada ditetapkannya madrasah sebagai 

sekolah yang berciri khas agama Islam, yang kedudukannya sama dengan 

sekolah.21 

Sebenarnya yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa yang 

melatarbelakangi adanya reorientasi pendidikan Islam tersebut? Haidar Putra 

Daulay menjelaskan, ini tidak lain disebabkan dua hal. Ada dua faktor daya 

dorong timbulnya dinamika tersebut. Pertama, daya dorong dari ajaran Islam 

itu sendiri yang memotivasinya umatnya untuk melakukan pembaruan 

(tajdid), dan juga kondisi umat Islam Indonesia yang jauh tertinggal dalam 

bidang pendidikan. Kedua daya dorong yang muncul dari para pembaru-

pemikiran Islam yang telah mendapat masukan dari berbagai tokoh-tokoh 

pembaharu seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, 

dan lain-lain.22  

                                                           
      21 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, 

(Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 147 

      22 Ibid 
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Secara garis besar reorientasi pendidikan Islam berupaya untuk 

meninggalkan paradigma lama yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman 

dan berupaya meraih aspek-aspek yang menopang untuk menyesuaikan diri 

dengan kemajuan zaman. Apabila ditinjau dari segi hakikat pendidikan Islam 

itu sendiri, maka inovasi terhadap pendidikan Islam itu adalah sesuatu yang 

sudah sepantasnya, karena inti dan hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri 

ialah bagimana upaya membentuk manusia muslim yang rahmatan lil alamin 

dan tidak lupa, juga memberdayakan seluruh potensi manusia. Maka dapat 

dapat dilihat secara jelas, kea rah  sanalah ditujukan pendidikan Islam itu, 

maka dengan demikian wacana pengembangan  yang digulirkan sepanjang 

belum tercapainya konsep pembentukan  manusia ideal menurut Islam.  

Saat ini pendidikan menjadi pembicaraan yang menarik di Indonesia. 

Yang dimana peran pendidikan sangat mendukung dalam meningkatkan 

kreativitas siswa. Siswa yang kreatif sangat mendukung dalam peningkatan 

skill mereka, sehingga peserta didik diharapkan setelah  mereka terjun ke 

masyarakat, dapat mengembangkan life skilnya yang diperlukan untuk 

berkompetesi dalam persaingan global.23 Dengan berbagai macam diskursus, 

pendidikan Islam sejatinya juga mengalami tantangan dalam menghadapi 

globalisasi. Sebagaimana dapat diketahui, pendidikan Islam merupakan 

subsistem dalam pendidikan nasional, yang dimana pendidikan  Islam tersebut 

                                                           
      23 S. Lestari & Ngatini, Pendidikan  Islam Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 

59 
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merupakan salah satu pengembang misi untuk mengembangkan kualitas 

kepribadian manusia secara utuh. Tidak heran apabila keberhasilan yang 

dicapai pendidikan Islam berdampak terhadap keberhasilan pendidikan 

nasional. 

Muhaimin menyatakan, betapa perhatian dan  pengakuan bangsa 

Indoensia terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perhatian dan pengakuan tersebut 

merupakan tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan 

pengelola pendidikan Islam di Indonesia.24  

Kajian pendidikan Islam yang berkembang bersamaan dengan proses 

terwujudnya integrasi pendidikan Islam ke dalam  Sistem  Pendidikan 

Nasional tersebut terutama menyoroti persoalan-persoalan: 1) dikotomi ilmu 

pengetahuan hingga memunculkan masalah islamisasi ilmu pengetahuan 

(pendidikan); 2) kualitas pendidikan agama Islam di sekolah; 3) upaya 

membangun pendidikan Islam secara terpadu untuk mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, cerdas, terampil, berakhlak mulia, kuat kepribadian, cinta tanah air, tebal 

semangat kebangsaannya; 4) penggalian konsep pemikiran tokoh-tokoh 

pendidikan Islam baik mulai periode klasik hingga periode modern, baik dari 

luar maupun dalam negeri. Melalui kajian mendalam terhadap keempat 

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

hlm. 88 
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persoalan tersebut dapat memperkokoh pengembangan filsafat pendidikan 

Islam. 25 

Perlu diketahui bahwa, pengembangan pendidikan Islam sendiri 

adalah upaya pembentukan pribadi yang toleran. Dengan demikian peran 

pendidikan keagamaan jika merujuk pada undang-undang, fungsi dan tujuan 

pendidikan agama dan keagamaan sudah dirumuskan dengan  sangat jelas PP. 

No. 55 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 dan 2, yang dimana didalamnya menjelaskan 

bahwa: Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang  Maha Esa serta berakhlak mulia 

dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar 

umat beragama.26 Kondisi yang terjadi sekarang ini yang dihadapi oleh 

pendidikan  Islam  sangatlah banyak, misalnya persoalan reformasi, 

globalisasi, perkembangan teknologi yang begitu pesat dan berbagai macam 

persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Sehingga secara tidak 

langsung pendidikan Islam di tuntut untuk melakukan sebuah rekontruksi 

pemikiran secara serius untuk menghadapi masalah tersebut.  

Sekilas melihat penjelasan  diatas, maka dibutuhkan upaya terhadap 

perkembangan (kesejarahan) pemikiran pendidikan Islam.27 Dapat diketahui, 

perkembangan pendidikan Islam sebenarnya sudah terjadi pada abad 20 

                                                           
      25 Ibid, hlm. 88-89 

      26 Hujair Sanaky,  Dinamika Perkembangan Islami Di Indonesia, hlm. 220 

      27 Hujair Sanaky, Pembaruan Pendidikan Islam : Paradigma, Tipologi, dan Pemetaaan Menuju 

Masyarakat Madani Indonesia, hlm. 12 
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sebagaimana yang  direalisasikan pada saat itu dengan cara pembentukan 

lembaga-lembaga pendidikan modern baik yang  diadopsi dari sistem 

pendidikan kolonial belanda maupun dari timur tengah.28 Kemudian Azra 

menyatakan, titik tolak modernism pendidikan Islam  di sini adalah sistem 

kelembagaan pendidikan  modern (Belanda),  bukan  sistem dan lembaga 

pendidikan  Islam tradisional.29 

Kajian atas pendidikan Islam yang ada, maka perkembangan 

pemikiran pendidikan Islam di Indonesia lebih banyak bersifat nilai 

historisnya dan hanya beberapa yang menyentuh aspek pemikirannya. 

Katakanlah saja, kajian tersebut pada umumnnya belum menyentuh pada 

pemetaan struktur dasar (fundamental structure).30 Sudah sewajarnya kajian 

atas pendidikan Islam dalam literatur-literatur pendidikan semacam itu 

menegaskan bahwa pendidikan masa Reformasi penuh dengan keistimewaan, 

bersifat lengkap dan komprehensif, dan tiada kelemahan sedikit pun. Akan 

tetapi bukan berarti pendidikan Islam sudah berhasil dalam mengembangkan 

pendidikan Islam di era Reformasi, banyak langkah-langkah yang spesifik 

dalam menyusun rumusan masalah dengan menciptakan serangkaian 

pemikiran guna menjadikan masyarakat Indonesia yang toleransi.  

                                                           
      28 Ibid 

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

: Kalimah, 2001), hlm. 36-37 

      30 Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, (Yogyakarta : LKIS, 2008), hlm. 7 
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Reorientasi Pendidikan Islam di Indonesia sejatinya tidak berjalan 

dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang dihadapi 

diantaranya, pendidikan sekarang ini bukan menjadi ajang pemersatu bangsa 

namun sebaliknya menjadikan pendidikan Islam sebagai pertikaian dalam diri 

manusia itu sendiri sehingga mementingkan diri sendiri dan berbagai macam 

kelompok. Apabila pada masalah di atas tidak segera di atasi maka masa 

depan pendidikan akan menjadi permasalahan yang berkelanjutan.  

Dengan melihat kondisi pendidikan pada umumnya dan pendidikan 

Islam yang ada sekarang ini, bangsa Indonesia secara moral akan  menghadapi 

budaya besar, yaitu semakin menipisnya penjunjungan aspek moralitas, atau 

masalah moral dijadikan sebagai urusan kedua. Untuk suatu jangka panjang, 

keadaan ini akan memberi pengaruh besar pada sisi manusiawi umat dan 

bangsa, yaitu hilangnya rasa ukhuwah, yang telah begitu membantu dalam 

membangun peradabn manusia yang saling tolong menolong.31 

Di sini eksistensi pendidikan Islam atau sekurang-kurangnya yang 

bercorak Islam, telah menduduki posisi yang sangat penting dan bukan hanya 

sekedar bentuk pendidikan yang menyelipkan beberapa jam pendidikan moral 

atau agama. Sebab, tanggungjawab pemberdayaan bangsa yang menjadi 

beban pendidikan Islam, dipandang tidak hanya dari segi ekonomi saja, tapi 

jugga aspek moralitas, sehingga kelak tidak terjadi kolusi-kolusi yang 

                                                           
      31 Ahmad Syafii Maarif, Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Bangsa, (Yogyakarta : 

Aditya Media, 1997), hlm. 64 
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menjatuhkan demi keuntungan pribadi. Ini merupakan bentuk bahaya yang 

paling besar yang dapat muncul dalam kehidupan bangsa ini dan pendidikan 

Islam diharapkan dapat membendung kehidupan yang individualistik.32  

Perlu di garis bawahi, pendidikan di era Reformasi ini merupakan 

investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, maka dalam melakukan 

pengembangan sumber daya manusia pendidikan dituntut untuk berperan 

secara baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Maka, dengan alasan ini 

pendidikan tersebut manusia dapat menigkatkan kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki. Selain itu, pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, atau latihan bagi perannya untuk masa mendatang.33 Azra, 

menyatakan untuk mewujudkan manusia yang sejahtera lahir dan batin, maka 

penguasaan atas sains teknologi memerlukan perspektif etis dan panduan 

moral. 34 Akan tetapi tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, untuk 

melakukan upaya pengembangan pendidikan Islam nampaknya penguasaan 

teknologi dan sains nampaknya menjadi persoalan penting. Oleh karena itu, 

pendidikan Islam harus terus menerus melakukan pengembangan pemikiran. 

Kembali lagi kepada esensi pendidikan Islam adalah perwujudan manifestasi 

dalam proses memasyaratkan nilai-nilai sebagai daya dobrak dalam sebuah 

                                                           
      32 Ibid, hlm. 66 

      33 S. Lestari & Ngatini, Pendidikan Islam Kontekstual, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 

61 

      34 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru,  hlm. 46 
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komunitas untuk mengimbangi laju perubahan yang dihadapi baik pada ranah 

masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan sampai ranah teknologi.  

Dalam proses pembaruan pendidikan Islam, masyarakat menginginkan 

terwujudnya suatu kerangka berpikir baru dengan mengharapkan terwujudnya 

kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan yang saling menghormati. 

Azra menjelaskan beberapa pola kajian dalam upaya pengembangan 

pendidikan Islam, yaitu: 1) kajian historis pendidikan Islam; 2) kajian 

pemikiran dan teori pendidikan Islam; 3) kajian metodologi pendidikan 

Islam.35 Apabila dilihat secara spesifik  pola kajiannya, maka kajian ini di 

fokuskan pada yang pertama, yakni kajian sosio-historis pendidikan Islam. 

Asumsi yang dilontarkan penulis, bahwa pengembangan pendidikan Islam di 

Indonesia, terutama pada periode sebelum Indonesia merdeka (1900-1945), 

agaknya lebih ditunjukan upaya dalam menghadapi pendidikan kolonial pada 

masa itu. Pada periode tersebut di duga muncul berbagai macam problem dan 

isu-isu pendidikan Islam yang menonjol, yang merupakan diskursus di 

kalangan pemikir, pengembangan dan pengelola pendidikan Islam di 

Indonesia.  

Kehidupan suatu masyarakat dan bangsa selalu menginginkan 

perubahan dan peningkatan kehidupan secara terus menerus. Implikasinya 

masyarakat membutuhkan pendidikan sebagai sarana untuk memberdayakan 

                                                           
      35 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, hlm. 57.  
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dan  meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi.36 

Maka dalam kajian ini diperlukan strategi terutama dalam rangka 

mengantisipasi pendidikan Islam kontemporer untuk tidak terjebak ke dalam 

pola pengembangan yang bersifat regresiv dan konservatif, mengingat ada 

beberapa suasana zaman dan konteks sosio-kultural yang berbeda-beda. 

Pengembangan pendidikan yang sedang berjalan ini nampaknya hanya jalan 

ditempat atau sampai ke tingkat tertinggal jauh kebelakang. Persoalan ini 

diduga akan menjadi titik tolak yang akan terus berkepanjangan dalam 

menghadapi era perkembangan iptek dan globalisasi.  

Soedjatmoko menyarankan hendaknya pendidikan Islam bukan saja 

berusaha meningkatkan kesadaran beragama, melainkan juga meningkatkan 

kemampuan bangsa untuk melihat pembangunan dalam perspektif 

transendental, untuk melihat iman  sebagai sumber motivasi pembangunan 

dan untuk mengikutsertakan iman dalam  menyelami dan menghayati ilmu 

pengetahuan modern.37 Mengingat pendidikan merupakan kebutuhan penting 

bagi setiap manusia, Negara, dan maupun pemerintah, maka “pendidikan 

harus selalu ditumbuhkembangkan secara sistematis oleh para pengambil 

kebijakan yang berwenang di Republik ini.”38 berangkat dari kerangka ini, 

maka upaya pendidikan yang dilakukan suatu bangsa selalu memiliki 

                                                           
      36 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 93. 

      37 Achmadi, ”Reformasi Sistem Pendidikan Agama Islam Dalam Era Reformasi”, dalam 

Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 

159. 

     38 Suyanto dan Djihad Hasyim, Refleksi dan Reformasi Pendidikan  di Indonesia Memasuki 

Millenium III, (Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 2000), hlm. 17. 
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hubungan yang  signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa 

mendatang, sebab pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan, baik 

perubahan zaman maupun perubahan masyarakat.39  

Sanaky menjelaskan,40 pembangunan pendidikan dan pendidikan 

Islam di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar,  

yakni  pertama, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, 

kedua, relevansi pendidikan, ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, dan 

keempat, efisiensi pendidikan. 

Amin Abdullah menyatakan hal yang sedikit berbeda, pada kaitan ini 

beliau lebih menekankan pada pengembangan  yang dilakukan. Abdullah 

menyatakan, Upaya pengembangan  yang dilakukan di Indonesia seluruhnya 

dipercayakan kepada Departemen Agama untuk menyelenggarakan sendiri 

pendidikan agama dari tingkat Sekolah Dasar (MI), Sekolah Menengah 

Pertama (MTs), Sekolah Menengah Atas (MA) dan Perguruan Tinggi ( IAIN 

atau STAN).41 Hal senada juga diungkapkan oleh pendapat Samsul Nizar 

yang menyatakan bahwa pemerintah (Departemen Agama) dalam melakukan 

kebijakan mengenai pendidikan agama, termasuk sekolah bersifat positif dan 

konstruktif, khusus pada tahun dekade terkahir tahun 1980-an sampai dengan 

                                                           
     39 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 5.  

     40 Ibid,. hlm. 145. 

     41M. Amin Abdullah, Islamic Studies Di Perguruan Tinggi : Pendekatan Integratif-Interkonektif, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 111 
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tahun 1990-an. Kebijakannya bersifat melanjutkan dan memperkuat.42 Pada 

masa ini sistem pendidikan madrasah secara khusus masih didominasi oleh 

muatan-muatan yang bersifat keagamaan, menggunakan kurikulum yang 

belum standar, struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajamen 

yang kurang dapat di kontrol oleh pemerintah.43  

Maka pendidikan merupakan kerangka dasar dalam membangun 

masyarakat madani, tentu saja tidak dapat lepas dari karakteristiknya yaitu 

masyarakat yang demokratis. Sehingga untuk melakukan upaya yang hendak 

dicapai perlu adanya suatu model/desain pendidikan yang sesuai dengan 

karakter yang melekat tersebut. Menanggapi  hal ini Tilaar beranggapan, 

sebenarnya tidak ada pendidikan khusus untuk masyarakat madani Indonesia, 

karena pendidikan itu sendiri adalah bagian integral dan kegiatan resiprokal 

dari masyarakat dan kebudayaan.44 Karena dapat kita ketahui, pendidikan 

merupakan bagian integral dalam proses pembangunan suatu Negara/bangsa 

yang mana dalam implementasinya dibangun atas dasar paradigma 

pendidikan. 

Oleh karena itu untuk menghadapi laju pertumbuhan masyarakat yang 

begitu kompleks maka dalam hal ini dilakukan kajian reorientasi pendidikan 

Islam yang mendasar untuk memperkuat fundamental masyarakat madani, 

                                                           
      42 Samsul Nizar dan Muhammad Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam, 

(Jakarta : Kalam Mulia, 2010), hlm. 40 

      43 Ibid 

      44 H.A.R Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi 

Pendidikan Nasional 
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diantaranya: pertama, reorientasi kerangka dasar filosofis dan teoritis 

pendidikan. Menurut pandangan Siswanto45, kerangka dasar ini dimaksudkan 

untuk mematapkan dalam pengembangan masyarakat madani. Karena filsafat 

pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan di atas dasar asumsi-

asumsi dasar yang kokoh dan jelas tentang manusia (hakikat) kejadiannya, 

potensi-potensi bawaanya, 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 Pencipta. Dalam 

konteks ini teori pendidikan yang baik hanya dapat dikembangkan atas dasar 

pertemuan antara penerapan atau pendekatan filsafat dan pendekatan empiris. 

Sehubungan dengan itu, dasar pembaharuan yang dicanangkan pendidikan 

Islam adalah perumusan konsep filsafat dan teoritis pendidikan yang 

didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia dan hubungannya 

dengan lingkungan dan menurut ajaran Islam.46 

Selanjutnya Siswanto47 menyatakan, konsep dasar filsafat dan teoritis 

pendidikan Islam , harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat 

madani yang dimana pendidikan itu akan diterapkan. Akan tetapi dalam 

implementasinya pendidikan terlepas dari konsep masyarakat madani, maka 

pendidikan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan umat Islam terhadap 

                                                           
      45 Siswanto, Reorientasi Pendidikan Islam (Wacana Memperkokoh Masyarakat Madani) Tadris, 

Vol. 5. Nomor.1 2010. 

      46 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Isalm di 

Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 127-128. 

      47 Siswanto, Reorientasi Pendidikan Islam (Wacana Memperkokoh Masyarakat Madani)  
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konsisi masyarakat tersebut-dalam hal ini masyarakat madani-. Sehingga 

kebutuhan umat yang mendesak sekarang ini adalah mewujudkan dan 

menigkatkan kualitas manusia Muslim menuju masyarakat madani. Oleh 

karena itu atas dasar ini masyarakat di Indonesia dipersiapkan untuk 

dibebaskan dari ketidaktahuannya akan kedudukan dan  pernanannya dalam 

kehidupan masyarakat madani dalam konteks kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sehingga dalam upaya mempersiapkan masyarakat tersebut tidak 

dipersiapkan secara terstruktur dan terencana maka umat Islam akan tertinggal 

dalam kehidupan yang ideal.  

Maka dalam hal ini pendidikan Islam harus berupaya agar umat Islam 

tidak semakin terdegradasi dalam menghadapi perkembangan globalisasi yang 

berjalan sangat cepat. Dengan dasar itu, pendidikan Islam sejatinya upaya 

peningkatan sumber daya masyarakatnya dalam menempatkan diri dalam 

komunitas masyarakat madani. Hanya dengan sumber daya manusianya lah 

mereka dapat menguasai ilmu dan tekhnologi ke dalam nilai-nilai dasar yang 

melekat pada masyarakat madani.  

Atas dasar konsep ini, maka konsep filsafat dan teoritis pendidikan 

Islam dikembangkan sebagai dasar prinsip-prinsip untuk terlaksananya dalam 

konteks tatanan masyarakat madani tersebut. Untuk terlaksananya prinsip 

dasar yang dikembangkan dalam proses masyarakat madani sejatinya harus 

ada sebuah desain yang terstruktur untuk menjawab tantangan yang akan 

dihadapi dalam fenomena sosial kontemporer. Oleh karena itu penulis 
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memberikan pandangan dengan upaya dapat menjawab tantang tersebut, 

diantaranya: a) menghapuskan dikotomi ilmu, pada dasarnya untuk menjawab 

tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat adalah menghilangkan sikap 

dikotomi ilmu. Karena pada dasarnya pendidikan itu tidak dipisahkan antara 

ilmu agama dan ilmu umum. Dapat diketahui bahwa dalam perjalanannya 

pendidikan itu hanya bermuara pada satu tujuan yaitu membentuk manusia 

yang bertaqwa dan mempunyai sikap rahmatan ‘lil alamin. Karena ilmu 

pengetahuan itu adalah muaranya berasal dari Allah swt, b) mempunyai sikap 

toleransi, tentu  menjadi sebuah hal yang sangat indah apabila dalam 

kehidupan bermasyarakat mempunyai sikap toleransi. Hal ini didasari dengan 

banyaknya anekaragam yang melekat di setiap insan khususnya di Indonesia. 

Karena dengan sikap toleransi ini sikap manusia akan dapat menampung 

keanekaragaman dan dapat menjadikan sebagai pemersatu sebuah  bangsa dan 

Negara, yang dimana sikap toleransi itu masih kepada koridor yang diajarkan 

oleh Islam, c) pendidikan  tidak menjadikan sikap eksklusif, maksudnya 

adalah pendidikan yang muaranya kepada masyarakat  tentu tidak terbatas 

hanya kepada golongan tertentu. Namun lebih kepada semua elemen yang ada 

dalam kehidupan tatanan masyarakat, yang dimana masyarakat dapat 

menerima aneka perbedaan. 

Kedua, mereorientasi kembali visi dan misi pendidikan Islam. 

Siswanto beranggapan bahwa, konteks ini merupakan penjabaran atau 

spesifikasi dari misi pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membentuk insan 
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kamil yang berfungsi mewujudkan rahmatan ‘lil alamin. Selain itu visi dan 

misi tersebut juga perlu disesuaikan dengan latar belakang, kondisi lokal 

masing-masing, dan didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam serta nilai-nilai 

budaya.  

Dalam upaya menyusun kembali visi pendidikan Islam mengutip 

penjelasan Teuku Amiruddin, beliau mengusulkan perlu mempertimbangkan 

lima visi dasar pendidikan manusia abad 21, sebagaimana yang diajukan oleh 

UNESCO yaitu: 1) learning to know (belajar untuk mengetahui), 2) learning 

to do (belajar untuk berbuat dan meningkatkan skill), 3) learning to be (belajar 

menjadi diri sendiri), 4) learning to live together (belajar untuk hidup bersama 

dengan orang lain).48 Sehingga konsep pendidikan yang di canangkan oleh 

UNESCO dipadukan dalam kajian pendidikan Islam, maka bisa jadi dalam hal 

ini menjadi corak pandang baru dalam pendidikan Islam.  

Ketiga, reorientasi strategi pendidikan Islam, dalam hal ini Sanaky 

menyatakan, dalam melakukan pembangunan pendidikan dan pendidikan 

Islam di Indonesia, sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar, 

yaitu: a) pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, b) relevansi 

pendidikan, c) peningkatan kualitas pendidikan, dan d) efisiensi pendidikan. 

Secara umum strategi itu dapat dibagi menjadi dua dimensi, yakni 

peningkatan mutu dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas 

                                                           
      48 Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: 

Safiria Insania Press, 2004), hlm. 132-135.  
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pendidikan, sedangkan dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat 

memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi 

semua usia sekolah.49 

Keempat, reorientasi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan 

Islam yang berjalan sekarang ini, banyak sekali probelmatika yang dirasa 

benar-benar tidak diarahkan pada tujuan positif, akan tetapi lebih berorientasi 

pada tujuan hidup ukhrawi saja dan lebih cenderung bersifat difensif, yakni 

upaya menyelamatkan kaum muslim dari pencemaran dan pengrusakan yang 

ditimbulkan oleh  dampak gagasan  barat yang datang melalui berbagai 

disiplin ilmu, terutama gagasan yang mengancam akan meledakkan standar-

standar tradisional Islam.50 Sehingga dampak yang ditimbulkan lebih bersifat 

normatif dan tidak bersifat problematik.51 

Oleh  karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, rumusan tujuan 

pendidikan Islam diharapkan lebih bersifat antisipatif, menyentuh aspek 

aplikasi dan menyentuh kebutuhan masyarakat atau pengguna lulusan.52 

Maka, pendidikan Islam  harus berupaya membangun manusia dan 

masyarakat yang utuh dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan  yang 

berbudaya dan berperadaban yang tercermin dalam kehidupan manusia yang 

                                                           
     49 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 145-146. 

     50 Hasbullah, “Pengantar Editor, Proyek Islamisasi Sains: Dekontruksi Modernitas dan Rekontruksi 

Alternatif Islam” dalam Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan, ed. Moeflich 

Hasbullah, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), hlm. xxviii-xxix 

      51 Ibid, hlm. 154. 

      52 Siswanto, “Reorientasi Pendidikan Islam”, Hlm. 158. 
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bertakwa dan beriman serta berdemokrasi. Oleh karena itu dalam kerangka 

ini, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan meliputi 

aspek ilahiyyah (teosentris), fisik, dan intelektual, kebebasan, akhlak, 

professional dalam rangka mewujudkan manusia yang berbudaya dan 

berperadaban, berkualitas,  kreatif, dinamis sebagai insan kamil dalam 

kehidupannya.53 

Kelima, reorientasi kurikulum pendidikan Islam. Dalam kaitannya 

dengan kurikulum, model pengajaran yang sedang berjalan saat ini masih 

didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat normatif. Apalagi dalam 

implementasinya disampaikan dengan semangat ortodoksi (ajaran lama) 

keagaaman. Yang kemudian memaksa peserta didik harus tunduk kepada 

suatu narasi yang ada, tanpa diberi kesempatan untuk melakukan telaah secara 

kritis. Sehingga menurut penulis inilah yang sedang terjadi dalam proses 

belajar di sekolah-sekolah berbasis keagamaan (dalam hal ini Madrasah atau 

MAN). Maka yang terjadi dilapangan bukanlah ortopraksis (melakukan 

kebenaran) yaitu bagaimana mewujudkan iman dalam tindakan nyata 

operasional.54 Maka pada akhirnya, agama dipandang sebagai suatu yang final 

yang harus diterima secara taken for granted (diterima begitu saja).55 

                                                           
      53 Hasbullah, Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 

2000), hlm. 157.  

     54 Amin Abdullah, “Problem Epistimologis-Metodologis Pendidikan Islam” dalam Abd. Munir 

Mulkan, et.al, Religiusitas IPTEK, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 49.  

     55 A. Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 132. 
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Dalam mencermati beberapa kelemahan mendasar dalam kurikulum 

pendidikan Islam di atas, maka strategi pengembangan pendidikan  Islam 

harus didasarkan pada kurikulum yang secara integral memiliki cakupan 

disiplin ilmu dan keterampilan yang dapat membentuk kompetensi-

kompetensi tertentu dalam suatu sistem yang utuh walaupun komponennya 

secara transparan berbentuk berbagai macam disiplin ilmu dan teknologi.56 

Keenam, reorientasi metodologi Islam. Harus diakui bahwa 

metodologi pendidikan Islam yang berjalan saat ini masih berkutat pada 

sosialisasi nilai dengan pendekatan hafalan. Siswanto berpendapat metode 

hafalan yang digunakan tersebut hanya mewariskan sejumlah materi ajaran 

agama yang diyakini benar untuk disampaikan kepada anak didik tanpa 

memberikan kesempatan kepada anak didik agar disikapi secara kritis.57  

Maka dalam kaitan diatas, metode pendidikan Islam  yang digunakan 

adalah pembelajaran dengan menggunakan paradigma holistik, rasional, 

partisipatori, pendekatan empirik-deduktif, sehingga menghasilkan peserta 

didik yang berkualitas, kreatif, inovatif yang mampu menerjemahkan dan  

menghadirkan agama dalam perliaku sosial dan individual di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat modern.58 Maka menurut Sanaky, metode pendidikan 

Islam harus dapat mengembangkan potensi manusia demokratis yang bebas 

                                                           
       56 Jusuf Amir Faisal, Reformasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 51 

       57 Siswanto, “Reorientasi Pendidikan Islam”, Hlm. 160.  
       58 Ibid,. hlm 161. 



92 
 

dari ketakutan, bebas berekspresi, dan bebas untuk menentukan arah 

kehidupannya sesuai dengan ciri masyarakat madani Indonesia.59 

Ketujuh, reorientasi manajemen dan sumber daya pendidikan Islam. 

Pendidikan Islam dalam menghadapi arus globalisasi saat ini nampaknya 

menjadi problem yang sangat serius. Masalah yang ditumbulkan sejatinya 

berupa masalah klasik yaitu tidak terarahnya tata pengelolaan dan rendahnya 

kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini terkait 

dengan program kependidikan yang masih lemah dan pola rekrutmen tenaga 

kependidikan yang kurang  selektif.60 

Sehingga problematika yang dihadapi dalam manajemen pendidikan 

sampai saat ini tentunya perlu disikapi dengan serius dan mengoptimalkan 

pengelolaan dalam lembaga pendidikan. maka dalam pengelolaan bidang 

pendidikan dan kebudayaan hendaknya antara pemerintah pusat hingga ranah 

kabupaten harus dikelola dengan baik. Siswanto beranggapan, sumber daya 

yang dimiliki lembaga pendidikan Islam harus dikerahkan dan dimanfaatkan 

untuk dapat menghadapi perubahan eksternal yang dipengaruhi dinamika 

politik, ekonomi, sosial dan budaya.61 Oleh karena itu pimpinan lembaga 

pendidikan Islam harus mendesain format pendidikan  pendidikan yang 

                                                           
       59 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 200. 

       60 Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 14 

       61 Siswanto, “Reorientasi Pendidikan Islam”, Hlm. 161.  
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kompetitif dan inovatif untuk keperluan masa depan.62 Sehingga dengan 

model manajemen pendidikan yang efektif, lembaga pendidikan dapat 

merespon perubahan tidak akan mengalami stagnasi (kemacetan) dan 

ketinggalan dalam dinamika perubahan yang cepat.63 

Dengan  demikian reorientasi pendidikan  Islam harus mampu 

menampikan kajian-kajian keislaman kontemporer, kajian-kajian sosial-

kultural kemasyarakatan dengan mengadaptasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas perilaku 

kehidupan beragama. Ini berarti, peran pendidikan Islam diharapkan menjadi 

centre of Islamic studies, sehingga akan berperan dominan dalam menghadapi 

tantangan era globalisasi dan masyarakat madani Indonesia.  

C. Strategi Reorientasi Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Di 

Era Reformasi 

Strategi reorientasi pendidikan Islam merupakan gagasan baru dalam 

dunia pendidikan  yang mulai dirintis sebagai salah satu alternatif untuk 

peninjauan kembali terhadap suatu sudut pandang  yang bertujuan 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.  

                                                           
      62 Ibid 

       63 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 5. 
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Dalam proses reorientasi pendidikan paling tidak pendidikan memiliki 

dua peran, yang harus diperhatikan yaitu : (1) pendidikan akan berpengaruh 

terhadap perubahan masyarakat, dan (2) pendidikan harus memberikan 

sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terwujudnya 

masyarakat madani.64 Proses perubahan sistem  pendidikan harus dilakukan 

secara terencana dengan langkah-langkah yang strategis, yaitu 

mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat terlaksananya 

pendidikan dan merumuskan langkah-langkah pembaruan yang lebih bersifat 

strategis dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan65 atau 

lebih bersifat operasional. Langkah-langkah tersebut dilakukan secara 

terencana, sistematis, dan menyentuh semua aspek, mengantisipasi perubahan 

yang terjadi, mampu merekayasa terbentuknya sumber daya manusia cerdas, 

yang memiliki kemampuan inovatif dan mampu meningkatkan kualitas 

manusia.66 Oleh karena itu pendidikan betul-betul berpengaruh terhadap 

perubahan kehidupan masyarakat dan dapat memberikan dampak yang 

optimal terhadap proses transformasi ilmu pengetahuan dan pelatihan yang 

dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia.  

                                                           
     64 Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan, Rangkuman Filosofi, Kebijaksanaan dan Strategi 

Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam Hujair 

Sanaky,  Paradigma Pendidikan  Islam : Membangun Masyarakat Madani Indonesia, (Yogyakarta: 

Safiria Insania Press, 2003), hlm. 126. 

     65 Zamroni, “Reformasi Pendidikan: Dari Pondasi ke Aksi”, Jurnal Pendidikan Islam Konsep dan 

Implementasi, Vol. V Th. IV, Jurusan Tarbiyah FIAI UII, (Yogyakarta: Agustus, 1999), hlm. 29. 

     66 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 126.  
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Berdasarkan pandangan di atas, maka paling tidak dalam pembahasan 

ini ada beberapa strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai 

usaha melakukan reorientasi pendidikan Islam untuk melakukan perubahan 

paradigma baru, yaitu : (1) reorientasi kerangka dasar filosofis dan teoritis 

pendidikan, (2) reorientasi misi dan visi pendidikan Islam, (3) reorientasi 

strategi pendidikan Islam, (4) reorientasi tujuan pendidikan Islam, (5) 

reorientasi kurikulum pendidikan Islam, (6) reorientasi metodologi pendidikan 

Islam, (7) reorientasi manajemen dan sumber daya manusia. Langkah-langkah 

tersebut penulis deskripsikan sebagai berikut:  

1. Reorientasi Kerangka Dasar Filosofis dan Teoritis 

Pada pembahasan ini dimaksudkan untuk memantapkan dalam 

pengembangan masyarakat madani. Kegiatan atau proses pendidikan berlaku 

bagi manusia didasarkan pada unsur-unsur esensial dalam sistem pendidikan 

Islam didasarkan atas beberapa konsep pokok tertentu, yaitu konsep agama 

(din’), konsep manusia (insan), konsep ilmu (‘ilm dan ma’rifah), konsep 

kebijakan (hikmah), konsep keadilan (‘adl), konsep amal (‘amal sebagai 

adab), konsep universitas (kuliah-jami’ah),67 dan konsep demokrasi. Menurut 

Sanaky, konsep demokrasi menjadi konsep utama dan penting dalam 

kehidupan manusia.68 Oleh karena itu, dalam menerjemahkan konsep 

demokrasi ini harus berhati-hati dalam proses pendidikan, misalnya : konsep 

                                                           
     67 Muhammad al-Naquib Al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1994), 

hlm.29.  

     68 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 127.  
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kemanusiaan, kemerdekaan, persamaan, dan hak berpartisipasi,69 dalam hidup 

dan kehidupan manusia dan masyarakat. Usaha reorientasi pendidikan harus 

mempunyai fundamental yang kuat tentang hal-hal tersebut. 

Proses reorientasi pendidikan hanya terarah dengan baik dan mantap 

apabila didasarkan pada kerangka dasar filsafat dan teori pendidikan yang 

mantap.70 Berangkat atas dasar filsafat yang mantap,  pendidikan Islam 

mempunyai dasar filosofis yang lebih mendalam dan menyangkut persoalan 

hidup yang multi dimensional.71 Dalam upaya membangun masyarakat 

madani, Pendidikan Islam mengemban misi melahirkan manusia yang tidak 

hanya memanfaatkan persediaan alam, tetapu juga manusia yang mau 

bersyukur kepada yang membuat manusia dan alam, memperlakukan manusia 

sebagai khalifah, dan memperlakukan alam tidak hanya sebagai obyek 

penderita semata, tetapi juga sebagai komponen integral dari sistem 

kehidupan.72  

Dengan kerangka ini, pembahasan reorientasi kerangka dasar filosofis 

dan teoritis pendidikan, perlu dicermati proses pendidikan Islam dan 

pandangan Islam terhadap manusia. Sanaky73 menjelaskan proses pendidikan 

Islam dan pandangan Islam sebagai berikut: 

                                                           
     69 Ibid 

     70 Ibid 

     71 A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 37. 

     72 Ibid 

     73 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 128. 
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Pertama, sesuai dengan maksud pendidikan Islam adalah kegiatan 

untuk mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sejalan dengan 

nilai-nilai Islami tentang manusia yaitu hakikat manusia dan potensi-potensi 

bawaannya, tujuan hidup dan misinya di dunia ini dan akhirat nanti, hak dan 

kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat, hubungannya dengan 

lingkungan dan alam semesta, dan akhirnya hubungannya dengan dengan 

Maha Pencipta. Konsep dasar ini, harus dilihat dan dicermati secara utuh 

dalam suatu pelaksanaan pendidikan secara integratif dan harmonis. Dalam 

proses pengembangan reorientasi pendidikan, perlu dirumuskan secara jelas 

dampak ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah yang menyangkut hakikat 

kejadian manusia, fitrah atau potensi bawaan, misi dan tujuan hidup manusia 

bagi pendidikan, sehingga dapat memfungsikan tugas dan peran pendidikan 

dalam mengarhakn potensi manusia secara optimal dan wajar.  

Peran serta fungsi pendidikan adalah mengarahkan dengan sengaja 

segala potensi yang ada pada manusia seoptimal mungkin, sehingga dapat 

berkembang menjadi manusia muslim yang baik atau insan kamil. Artinya, 

segala potensi manusia yang dibawa dari lahir bukan hanya dapat 

dikembangkan dalam lingkungan  (empirik) semata-mata, tetapi juga dapat 

dikembangkan secara terarah dengan bantuan orang lain atau pendidik.74 

Memang diakui, dalam pandangan Islam bahwa yang menjadi kewajiban dan 

tanggung jawab orang tua adalah melakukan pendidikan untuk mengarhakn 

                                                           
     74 Ibid. 
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anak-anaknya.75 Tugas pendidikan sejatinya mengarahkan segala 

potensi/fitrah peserta didik dengan sebaik mungkin, sehingga peserta didik 

dapat memegang amanah dan tanggung jawabnya, baik secara individu 

maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan profil manusia yang 

bertakwa kepada Allah SWT yang akhirnya menjadi tujuan akhir pendidikan 

Islam. Dengan demikian, unsur-unsur dasar dari strategi reorientasi 

pendidikan Islam harus didasarkan atas dasar asumsi-asumsi yang kuat 

tentang manusia.  

Kedua, pembahasan tentang “hakikat wujud manusia”, para filusuf 

pada umumnya mengidentifikasi manusia dengan hewan yang memiliki 

kekhususan serta kelebihan tertentu, antara lain: manusia adalah hewan yang 

berakal, berbicara, berpikir, dan berbudaya. Identifikasi ini sudah menjadi  hal 

yang wajar mengingat paradigma tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang 

tertentu dari para filsuf tersebut. Para ahli pendidik, memberikan batasan 

manusia adalah binatang mendidik dan dididik (animal educandum).76 

Berbeda dengan pernyataan Ali Syari’ati, beliau beranggapan kalau manusia 

adalah makhluk satu-satunya di alam semesta ini yang memiliki Ruh Illahi 

dan bertanggungjawab atas amanat Allah, serta berkewajiban berakhlak 

                                                           
     75 Ibid. hlm. 129.  

     76 Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 

27. 
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dengan akhlak Allah.77 Senada dengan Ali, Achmadi beranggapan bahwa, 

manusia adalah makhluk jasmani-rohani yang paling mulia, manusia adalah 

makhluk yang suci sejak lahir, manusia adalah makhluk etik religius, dan 

manusia adalah makhluk individual dan sosial.78 Oleh karena itu, salah satu 

upaya dalam rangka memberdayakan manusia yang berkualitas bajik, terampil 

serta berkepribadian dan berkakhlak luhur adalah dengan melalui pendidikan. 

Dengan demikian manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah, akal, kalbu, 

kemauan serta amanah. 

Dari pandangan  di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam 

menyandang misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-

perubahan yang terjadi.79 Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan 

pendidikan Islam diarahkan pada dua dimensi, yaitu: Pertama, dimensi 

dialektikal (horizontal), artinya pendidikan hendaknya dapat mengembangkan 

pemahaman tentang kehidupan konkret dalam kehidupan manusia, dan 

kemudian manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia 

sekitarnya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.80 

Sehingga, segala macam filsafat atau berbagai macam asumsi dasar yang 

berkaitan dengan pendidikan Islam tetap harus memperlihatkan kondisi 

                                                           
     77 Ali Syari’ati, Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 

hlm. 47. 

     78 Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 

30.  

     79 A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan  Islam, hlm. 35. 

     80 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam , hlm. 131.  
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lingkungan sosial kultural, sebab seseorang yang memiliki pengetahuan, 

sikap, dan kebijaksanaan tertentu sebagai hasil pengaruh kondisi lingkungan 

sejak lahir.81 Kedua, dimensi ketundukan vertikal, Sanaky menjelaskan, 

pendidikan selain menjadi alat untuk memantapkan, mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, juga menjembatani dalam memahami fenomena 

kehidupan abadi dengan Maha Pencipta.82 Beliau menambahkan, pada 

dimensi ini pendidikan harus disertai dengan  pendekatan hati, berupa 

“wawasan tentang ketuhanan yang akan menumbuhkan ideologi, idealisme, 

cita-cita, dan perjuangan.” Dari pandangam di atas, secara jelas 

menggambarkan bahwa pendidikan Islam memiliki dasar filosofis yang 

mendalam yang berkaitan dengan persoalan hidup.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam proses 

reorientasi pendidikan Islam tentu harus di dasarkan pada kerangka filosofis 

tentang asumsi-asumsi dasar manusia, hakikat penciptanya, dan segala potensi 

yang dibawanya (fitrah). Sehingga pada proses ini manusia siap membangun 

dan meghadapi tantangan perubahan, sehingga dapat mewujudkan tatanan 

dunia yang rahmatan ‘lil alamin untuk menuju masyarakat madani Indonesia.  

2. Reorientasi Misi dan Visi Pendidikan Islam  

                                                           
     81 Ibid. 

     82 Ibid. 
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Sebelum membahas lebih lanjut mengenai reorientasi visi dan misi 

pendidikan Islam, terlebih dahulu dijelaskan makna visi dan misi serta 

keterkaitannya dengan pendidikan Islam.  

Secara sederhana, visi dapat diartikan sebagai keinginan, cita-cita, 

harapan dan impian tentang masa depan. Sementara misi dapat diartikan 

sebagai perwujudan yang hendak dicapai. Berbicara mengenai visi dan misi, 

tentu hal tersebut merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam proses 

manajemen maupun dalam kepemimpinan. Selain itu visi dan misi juga 

dipandang sebagai menyatukan persepsi, pandangan, cita-cita dan harapan. 

Bahkan impian semua pihak yang berada didalamnya.  

Dalam pelaksanaanya, pendidikan Islam sejatinya mempunyai visi dan 

misi yang hendak dicapai, yang pada dasarnya dibangun dari nilai-nilai Islam 

dan hasil analisa terhadap keberadaan pendidikan Islam. Ahmad Syafii Maarif 

merumuskan visi pendidikan Islam,  yaitu “manusia yang unggul secara 

intelektual, kaya dalam amal, serta anggun dalam moral dan kebijakan.”83 

Dalam konteks pendidikan Nasional, Tilaar merumuskan visi pendidikan 

Islam, yakni mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif 

sebagai anggota masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka. Sementara misi 

pendidikan Islam menurut Tilaar adalah perwujudan dari misi, yaitu 

                                                           
     83 Ahmad Syafii Maarif, Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Bangsa, (Yogyakarta: Aditya 

Media, 1997), hlm.  
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mewujudkan nilai-nilai keislaman didalam pembentukan manusia Indonesia.84 

Visi dan misi pendidikan (suatu sekolah) juga merupakan penjabaran atau 

spesifikasi visi dan misi pendidikan nasional yang disesuaikan dengan latar 

belakang dan kondisi lokal,85 serta didasarkan pada nilai-nilai yang dianut.  

Dari pandangan ini dapat dikatakan bahwa visi dan misi sekolah-

sekolah Islam merupakan penjabaran atau spesifikasi dari visi dan misi 

pendidikan Islam itu sendiri, yang mana membentuk insan kamil  yang 

berfungsi mewujudkan rahmatan ‘lil alamin.86 Selain itu dalam melakukan 

visi dan misi tersebut, diperlukan  penyesuaian dengan kondisi, dan 

didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, dan nilai-nilai budaya. Dengan 

demikian, dalam merumuskan misi dan visi pendidikan harus didasarkan pada 

nilai-nilai ajaran Islam, dan untuk mencapai visi dan misi tersebut harus 

dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan dan strategi secara operasional.87 

Malik Fadjar88 merumuskan, bahwa pendidikan Islam dapat menjadi alternatif 

apabila dia memenuhi empat tuntutan sebagai berikut :  

1. Kejelasan cita-cita dengan langkah-langkah yang operasional di 

dalam usaha mewujudkan cita-cita pendidikan Islam. 

2. Memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya. 

                                                           
     84 H.A.R Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi 

Pendidikan Nasional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 47. 

     85 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 139. 

     86 Ibid. 

     87 Ibid.  

     88 A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, hlm. 157. 
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3. Meningkatkan dan memperbaiki manajemen. 

4. Peningkatan mutu sumber daya manusia.  

Kondisi sekarang ini, tuntutan reformasi pendidikan menuju 

masyarakat madani tampaknya mengharuskan perumusan misi dan visi 

pendidikan, baik di tingkat makro maupun pada tingkat mikro.89 Berbagai 

langkah perlu dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan baik di 

manajemen, perencanaan, sampai pada praksis pendidikan di tingkat mikro. 

Atas dasar itu, Suyanto, mengusulkan langkah-langkah reformasi pendidikan 

untuk menyongsong era informasi dan globalisasi menuju masyarakat 

Indonesia baru, dan  masyarakat madani, adalah: (1) pendidikan nasional 

hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokrasi bangsa sehingga 

memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen 

masyarakat secara demokratis, (2) pendidikan nasional hendaknya memiliki 

misi agar tercapai partisipasi masyarakat secara menyeluruh sehingga 

mayoritas seluruh komponen bangsa yang ada dalam masyarakat menjadi 

terdidik,90 (c) misi pendidikan nasional harus diorientasikan pada perwujudan 

sistem dan iklim pendidikan nasional dan pendidikan Islam yang demokratis 

dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan 

kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan 

                                                           
     89 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 141.  

     90 Ibid. 
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serta menguasai IPTEK dalam rangka mengembangkan kualitas manusia 

Indonesia.91 

Apabila dicermati, sebenarnya pendidikan Islam telah mempunyai visi 

dan misi pendidikan Islam yang ideal, yaitu rahmatan ‘lil alamin. Oleh karena 

itu untuk memaknai visi dan misi pendidikan Islam yang rahmatan ‘lil alamin 

maka perlu adanya untuk membangun kehidupan dunia yang makmur, 

demokratis, adil, damai, taat hukum, dinamis, dan harmonis. 

Pada saat sekarang ini, tuntutan untuk melakukan perumusan visi baru 

dalam pendidikan merupakan suatu keharusan. Apalagi perumusan tersebut 

bertujuan bagaimana pendidikan dapat memberikan ruang untuk 

mentransformasikan menuju masyarakat madani Indonesia yang ditandai oleh 

suatu sistem paradigma baru yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia di 

Era Reformasi ini.  

Dalam upaya menyusun kembali visi pendidikan Islam mengutip 

penjelasan Teuku Amiruddin, beliau mengusulkan perlu mempertimbangkan 

lima visi dasar pendidikan manusia abad 21, sebagaimana yang diajukan oleh 

UNESCO yaitu: 1) learning to know (belajar untuk mengetahui), 2) learning 

to do (belajar untuk berbuat dan meningkatkan skill), 3) learning to be (belajar 

menjadi diri sendiri), 4) learning to live together (belajar untuk hidup bersama 

                                                           
     91 Ibid. 
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dengan orang lain).92 Sehingga konsep pendidikan yang di canangkan oleh 

UNESCO dipadukan dalam kajian pendidikan Islam, maka bisa jadi dalam hal 

ini menjadi corak pandang baru dalam pendidikan Islam.  

Maka dalam perumusan visi dan misi baru perlu adanya sinergi antara 

masyarak serta pemerintah supaya visi dan misi pendidikan dapat 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian cara-cara yang 

ditempuh dalam upaya mewujudkan visi harus dilaksanakan dengan sistematis 

sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang 

berkualitas.  

3. Reorientasi Strategi Pendidikan Islam  

Dalam proses, pendidikan di perlukan perhitungan tentang kondisi dan 

situasi, yang mana proses tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Dengan 

adanya perhitungan tersebut, maka tujuan yang hendak di capai akan terarah, 

karena segala sesuatunya direncanakan dengan matang. 

Dalam hal ini pendidikan  Islam memerlukan strategi yang mantap 

dalam melaksanakan proses pendidikan dengan  melihat situasi dan kondisi 

yang ada. Dan juga dalam proses tersebut ditemui hambatan serta gangguan 

baik internal maupun eksternal yang menyangkut kelembagaan atau 

lingkungan sekitarnya. Menurut Sanaky strategi itu dapat dibagi menjadi dua 

                                                           
      92 Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: 

Safiria Insania Press, 2004), hlm. 132-135.  
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dimensi yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.93 Pembangunan 

peningkatan mutu diharapkan dapat menigkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

produktifitas pendidikan, sedangkan dimensi pemerataan pendidikan 

diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dlam memperoleh 

pendidikan bagi semua sekolah.94 

Apabila dilihat dalam kenyataan di lapangan, unsur perencanaan 

strategi dalam mengembangkan pendidikan Islam masih terkesan 

membelenggu. Hal ini disebabkan strategi pendidikan Islam hanya sebatas 

dijadikan faktor pelengkap atau penjabaran kebijakan pemerintah, sehingga 

sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak berjalan secara optimal. Salah satu 

faktornya adalah para perencana pendidikan Islam masih kurang memahami 

proses dan mekanisme perencanaan strategi dalam konteks yang lebih 

komprehensif. Selain itu, posis bidang perencanaan strategi belum menjadi 

faktor kunci keberadaan suatu lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu 

untuk menjamin kesempatan memperoleh pendidikan yang merata di semua 

kelompok strata dan wilayah tanah air sesuai dengan kebutuhan dan tingkat 

perkembangannya perlu menyusun strategi dan kebijakan pendidikan Islam. 

Sanaky menjelaskan langkah-langkah strategis dan kebijakan sebagai berikut: 

(a) Menyelenggarakan pendidikan Islam yang relevan dan bermutu sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat madani Indonesia dalam menghadapi tantangan 

                                                           
     93 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam : Membangun Masyarakat Madani Indonesia, hlm. 

146.  

     94 Ibid. 
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global, (b) Menyelenggarakan pendidikan Islam yang dapat 

dipertanggungjawabkan (accountable) kepada masyarakat sebagai pemilik 

sumber daya dan dana serta pengguna hasil pendidikan, (c) 

Menyelenggarakan proses pendidikan Islam yang demokratis secara 

professional sehingga tidak mengorbankan mutu pendidikan, (d) 

Meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan, (e) Memberi peluang yang luas dan meningkatkan 

kemampuan masyarakat, sehingga terjadi diversifikasi program pendidikan 

sesuai dengan sifat multicultural bangsa Indonesia, (f) secara bertahap 

mengurangi peran pemerintah (Departemen Agama) menuju peran fasilitator 

dalam implementasi sistem  pendidikan Islam, (g) Mengerampingkan 

birokrasi pendidikan Islam sehingga lebih flexible untuk melakukan 

penyesuaian terhadap dinamika perkembangan masyarakat dalam lingkungan 

global.95  

Dalam perumusan kebijakan serta strategi pendidikan Islam, 

Soedjiarto menyatakan pendidikan Islam harus di upayakan untuk perluasan 

dan pemerataan guna memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh 

rakyat Indonesia, sehingga upaya Indonesia menuju Masyarakat Indonesia 

yang berkualitas akan terlaksana dengan baik. Kemudian beliau 

                                                           
     95 Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan, Rangkuma Filosofi, Kebijaksanaan dan Strategi 

Pendidikan  Nasional, Departemen Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Jakarta : 1999), 

hlm 3, dikuti melalui Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam : Membangun Masyarakat Madani 

Indonesia, (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2003), hlm. 147.  
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menambahkan, peningkatan kemampuan tenaga  kependidikan juga 

diperlukan, menurutnya dengan meningkatkan kemampuan tenaga pendidik 

maka strategi yang hendak dicapai akan berfungsi secara optimal terutama 

dalam peningkatan watak dan budi pekerti.96 Lebih lanjut Soedijarto 

mengatakan, dengan melakukan pembaruan kurikulum perlu adanya 

deversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik.  

Strategi secara harfiah merupakan target pencapaian. Maka, dengan 

dilakukannya pembentukan  arah kebijakan serta strategi pendidikan Islam 

diharapkan upaya merealisasikan pendidikan Islam secara terstruktur guna 

menuju masyarakat madani Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat madani tentu 

diperlukan sebuah langkah yang komprehensif untuk mewujudkannya. Terkait 

dengan ini, Sanaky97 mengatakan untuk terwujudnya strategi pendidikan 

Islam diperlukan langkah-langkah yang bersifat jangka panjang, jangka 

menengah, serta jangka pendek, beliau menjabarkan langkah-langkah tersebut 

sebagai berikut:  

Pertama, strategi jangka panjang. Beliau berpendapat dengan melalui 

strategi jangka panjang, upaya untuk membangun lembaga pendidikan Islam 

yang memadai secara akademik dan finansial melaui kebijakan restrukturisasi 

dan rekapitulasi yang berkesinambungan. Rumusan strategi jangka panjang 

                                                           
     96 Soedjiarto, Memahami Arah Kebijakan GBHN 1999-2004, hlm. 2-3. 

     97 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam,  hlm. 147-151. 
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pendidikan adalah : (a) Menciptakan sistem perencanaan yang berbasis 

kepentingan lokal untuk mengakomodasi aspirasi dan kemajuan masyarakat, 

berorientasi nasional untuk menjamin persamaan, dan berwawasan global agar 

mampu mempertimbangkan kecenderungan global dan regional, (b) 

Menerapkan sistem manajemen mutu secara menyeluruh berupa penataan 

kembali manajamen organisasi di semua tingkat kelembagaan dan proses 

pembelajaran, (c) Melakukan review kurikulum secara periodik serta 

meningkatkan pengembangan implementasi kurikulum secara kontinu dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan sehingga menghasilkan lulusan 

yang memiliki keunggulan kompetitif yang bertumpu pada pendidikan global, 

(d) Melakukan perekayasaan proses, yaitu berupa penerapan pendekatan dan 

metode serta isi pendidikan yang memberi kesempatan luas kepada peserta 

didik dan warga Negara untuk mengembangkan potensi kemampuannya 

secara utuh, (e) Menjaga konsistensi dan kontiuitas internalisasi nilai-nilai 

pendidikan  Islam di antara 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat, sehingga terhindar dari benturan-benturan pada peserta didik 

dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. 

Kedua,strategi jangka menengah. Menurut Sanaky, pada jangka ini 

upaya yang diharapkan ialah infrastruktur. Karena dengan upaya 

memantapkan infrastruktur melalui kebijakan rekapitulasi terhadap komponen 

bisa dijadikan penunjang dalam  sistem pendidikan. Strategi pendidikan Islam 

jangka menengah menurutnya mencakup tujuh aspek, diantaranya: 
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demokratisasi pendidikan, relevansi pendidikan, akuntabilitas pendidikan, 

profesionalisme, meningkatkan efisiensi pendidikan, mengakomodasi 

kemajemukan, dan desentralisasi. Secara lebih jelas beliau menjelaskan  

sebagai berikut: (a) Demokratisasi pendidikan Islam, pada aspek ini beliau 

menyatakan yaitu mengoptimalkan pendayagunaan institusi pendidikan Islam 

yang berwujud pusat kegiatan belajar, kelompok kerja sekolah, pesantren 

untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar, pendidikan dasar yang 

berbasis di masjid dan pusat pelatihan kerja, (b) Relvansi pendidikan Islam, 

dalam hal ini beliau menjelaskan, untuk meningkatkan relevansi pendidikan 

ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantarnya: pertama, menjamin 

pendidikan yang bermutu dan lebih fungsional baik bagi individu maupun 

masyarakat, maka dianggap perlu melibatkan para tokoh masyarakat di 

samping para ahli untuk merancang isi kurikulum dan jenis kegiatan-kegiatan 

pembeljaran pendidikan Islam; kedua, untuk menghadapi tantangan 

globalisasi yang menuntut kualifikasi tertentu setiap lulusan dari jenis dan 

jenjang pendidikan Islam, tidak hanya dituntut menguasai kemampuan 

akademik saja, melainkan perlu juga diorientasikan pada kompetensi 

tambahan berupa, keterampilan kerja, manejemen diri, keterampilan 

komunikasi, kemampuan komputer dan internet, kemampuan mobilisasi dan 

inovasi, (c) Akuntabilitas proses pendidikan Islam, pada aspek ini Sanaky 

beranggapan, proses pendidikan pendidikan diharapkan benar-benar mampu 

menjamin pendidikan yang dapat menjaga dan meningkatkan mutu 
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pendidikan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Fasli Jalal 

dan Dedi Supriadi berpendapat kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk 

menjaga mutu pendidikannya, sehingga dapat diterima masyarakat disebut 

dengan akuntabilitas pendidikan.98 Lain halnya dengan Tilaar, beliau 

menganggap akuntabilitas dibagi menjadi dua dimensi, yaitu akuntabilitas 

vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menurut 

pandangannya adalah menyangkut hubungan sekolah dengan masyarakat, 

sekolah dan  orangtua siswa, sekolah dan instansi di atasnya (Dinas 

Pendidikan).99 Sedangkan akuntabilitas horizontal lebih menyangkut pada 

hubungan antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite, 

dan antara kepala sekolah dengan guru. Tilaar menambahkan, komponen 

pertama yang harus melaksanakan akuntabilitas adalah guru. Hal ini karena 

inti dari seluruh pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar 

mengajar. Dan pihak pertama dimana guru harus bertanggungjawab kepada 

siswa. Guru harus dapat melaksanakan ini dalam tugasnya sebagai 

pengajar.100, (d) Profesionalisme pendidikan merupakan salah satu aspek 

penting untuk menentukan kualitas pendidikan Islam.101 Menurutnya, tuntutan 

personil atau sumber daya pendidikan yang professional merupakan tumpuan 

                                                           
     98 Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, 

(Yogyakarta: Adicipta, 2001), hlm. 88. 

     99 H.A.R Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 25.  

     100 Ibid. 

     101 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 149.  
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bagi keberhasilan suatu proses yang berkualitas.102 Sependapat dengan 

Sanaky, Rustiyah N.K menyatakan bahwa pendidik yang professional ialah 

seseorang yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan sikap profesional, 

yang dimana mampu dan setia mengembangkan profesinya untuk ikut serta 

dalam mencapai keberhasilan proses pendidikan.103, (e) Mengakomodasi 

kemajemukan, dalam hal ini Sanaky memberikan penjelasan, untuk dapat 

mengakomodasi kemajemukan diperlukan kesadaran akan kondisi obyektif 

kemajemukan bangsa dan masyarakat Indonesia.104 Selanjutnya, dalam 

penegakan uniformitas perlu dihindari secara berangsur-angsur dan menuju 

kepada kepedulian secara sungguh-sungguh melalui upaya mengakomodasi 

kemajemukan kultural, etnis, dan kebutuhan individu dan masyarakat.105 

Menurutnya, perlu adanya pemberdayaan segala potensi daerah, 

meningkatkan otoritas dan kreativitas daerah, serta mengurangi kurikulum 

pendidikan Islam muatan nasional sampai batas toleransi tertentu,106 (f) 

Desentralisasi, menurut pandangannya semangat di Era Reformasi secara 

berangsur-angsur mengalami pergeseran peran dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah dan dari pemerintah nonpemertintah dalam berbagai jenis 

persoalan pendidikan.107 Sanaky menambahkan, selama ini daerah dan 

                                                           
     102 Ibid. 

     103 Roestiyah  N.K, Didaktik Metodik, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 27. 

     104 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 150. 

     105 Ibid.  

     106 Ibid. 

     107 Ibid. 
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lembaga-lembaga pendidikan menjadi obyek penyelenggaraan sistem 

pendidikan, menurutnya masa kini dan masa depan akan menjadi obyek yang 

sangat menentukan gerak dan langkah pendidikan di daerahnya dan di 

lembaga masing-masing. Dengan perlunya dikembangkan serta dilaksanakan 

manajemen yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (Community Schol 

Based Management), sehingga rasa memiliki dan tanggung jawab sekolah dan 

masyarakat akan mulai terbangun. Dengan adanya hal ini pendidikan Islam 

perlu  mengantisipasi pergeseran paradigma ini, karena selama ini masyarakat 

tidak merasa memiliki dan mempunyai kepedulian yang berarti terhadap 

pengelolaan pendidikan.108 Oleh karena itu, di Era Reformasi ini pendidikan 

Islam  mengharapkan peran dari masyarakat untuk meningkatkan 

partisipasinya guna menunjang keberlangsungan proses pendidikan yang 

meliputi dalam pengambilan keputusan serta inisiatif yang bersifat 

komprehensif.  

Ketiga, strategi jangka pendek, untuk mencapai cita-cita yang 

diinginkan dalam pendidikan Islam maka salah satu faktor yang perlu 

dibangun yaitu perangkat infrastruktur sistem pendidikan. Hal ini dipertegas 

oleh pandangan Sanaky yang mana menurut pandangannya, perangkat 

infrastruktur didasari dengan memihak kepada pemberdayaan masyarakat 

melalui kebijakan restrukturisasi dalam sistem pendidikan Islam.109 
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Sedangkan menurut Hasan Langgulung, strategi pendidikan terdiri dari dua 

komponen utama, yaitu tujuan dan dasar stratetgi.110 Selanjutnya beliau 

menjabarkan komponen sebagai berikut: pertama, tujuan, pada komponen ini 

Langgulung menyatakan, segala gagasan untuk merumuskan tujuan-tujuan 

pendidikan di dunia Islam haruslah memperhitungkan bahwa kedatangan 

Islam adalah permulaan baru bagi kemanusiaan.111 Menurutnya, tujuan dari 

strategi pendidikan Islam sendiri adalah mencapai kesempurnaan manusia, 

sebab manusialah yang akan mencerminkan kesempurnaan agama. 

Langgulung112 menambahkan, dalam menyiapkan strategi jangka pendek 

dalam pendidikan Islam, maka perlu adanya upaya penyiapan generasi muda 

untuk mengisi peranan, sehingga dengan teralisasikan strategi tersebut 

diharapkan mampu menjawab tantangan global, kedua, Dasar-dasar pokok. 

Pada komponen ini Langgulung menegaskan lebih awal bahwa sebagian besar 

dasar pokok yang digunakan oleh pendidikan modern telah terwujud dalam 

bentuk ajaran Islam. Pada strategi dasar ini Langgulung memberikan spesikasi 

guna terwujudnya strategi pendidikan Islam, yaitu: dasar keutuhan, 

kesepaduan, kesinambungan, keaslian, bersifat ilmiah, bersifat praktikal, 

kesetia-kawanan, keterbukaan.113 Dengan dasar pokok pendidikan Islam ini 

                                                           
     110 Hasan Langgulung, Pendidikan  Islam Menghadapi Abad 21, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 

1988), hlm. 136.  

     111 Ibid. 

     112 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 

1980), hlm. 94. 

     113 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21, hlm. 145. 
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maka untuk mencapai cita-cita yang diinginkan harus ada skema prioritas 

dalam mewujudkan strategi pendidikan Islam, baik dalam tindakan, 

administrasi, dan lain sebagainya.114 

 Dalam menyusun strategi pendidikan Islam, Sanaky berpendapat 

untuk meuwujudkan proses pendidikan secara komprehensif, atributif, dan 

akuntabel maka perlu adanya landasan pada: (1) prinsip relevan dengan 

kebutuhan masyarakat madani yang bermutu tinggi, profesionalisme, efisiensi 

dan efektivitas, sehingga pendidikan Islam dapat dipertanggungjawabkan 

kepada peserta didik, orang tua, pemakai lulusan dan pemerintah,115 ; (2) 

proses pendidikan Islam harus bersifat demokratis dan profesional untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat, mengurangi peran pemerintah dalam 

pengelolaan pendidikan serta bersifat flexible terhadap dinamika 

perkembangan masyarakat dalam lingkungan global; (3) strategi pendidikan 

Islam berupa langkah-langkah yang disusun secara terencana dan sistematis, 

diharapkan dapat menyentuh semua aspek kehidupan, mengantisipasi 

perubahan, mampu merekayasa terbentuknya sumber daya manusia cerdas 

serta dapat meningkatkan kualitas manusia dengan memiliki kemampuan 

inovasi serta responsif terhadap perubahan.116 

Dengan demikian, pendidikan Islam betul-betul diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap perubahan kehidupan dalam tatanan masyarakat serta 

                                                           
     114 Ibid. 

     115 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 152-153. 

     116 Ibid. 



116 
 

dapat memberikan sumbangan yang optimal dalam mentransformasikan 

masyarakat madani di Era Reformasi.  

4. Reorientasi Tujuan Pendidikan  Islam 

Berbicara soal tujuan pendidikan Islam maka yang terlintas dipikiran 

penulis yaitu menghamba kepada Allah , mengetahui Muhammad adalah 

utusan Allah, akhlak mulia, memperkuat akidah, dan lain sebagainya. 

Nampaknya dalam perumusan tujuan pendidikan Islam umat Islam atau 

sebagian para ahli pendidikan Islam mengalami kesulitan dalam membedakan 

syariat Islam sebagai ilmu yang disusun ulama sebagai tafsir atas wahyu serta 

syariat Islam sebagai ajaran Tuhan dalam wahyu yang termaktub dalam Al-

Qur’an. Lalu Islam mengalami penyempitan menjadi hanya syariat dan ilmu-

ilmu Islam lainnya.117  

Dalam studi kependidikan, istilah pendidikan Islam secara umum 

dipahami sebagai ciri khas, yaitu, jenis pendidikan  yang berlatar belakang 

keagamaan. Hal ini juga ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bila dilihat secara dinamika, pendidikan 

Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu menjadikan manusia 

seutuhnya. Menurut Abdul Fatah Jalal, tujuan secara umum pendidikan Islam 

ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi, menurut Islam, 
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pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan 

kepada Allah.118 

Di Era Reformasi tekanan terus menghantui pendidikan Islam, hal ini 

disebabkan terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam 

yang hanya berkisar pada aspek ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan 

duniawi. Oleh karena itu, akan tampak adanya perbedaan dan pemisahan 

antara yang dianggap agama dan bukan agama, antara dunia dan akhirat. 

Maka cara pandang yang memisahkan antara satu dengan yang lain lain 

disebut sebagai cara pandang dikotomi. Dengan adanya dikotomi inilah 

menjadi salah satu penyebab tidak terarahnya tujuan pendidikan Islam. 

Dengan timbulnya dikotomi, hal ini meyebabkan adanya ketidakseimbangan 

pola pikir tujuan pendidikan Islam. Dari dampak tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, rumusan tujuan pendidikan Islam dalam hal ini tujuan pendidikan 

agama Islam, lebih bersifat metafisik.119 Atas dasar ini Muhaimin 

menyatakan, secara umum pendidikan Islam  bertujuan untuk menigkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang 

agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.120  

                                                           
     118 Abdul Fatah Jalal, Pendidikan Islam, terj. Herry Noer Ali, (Bandung : CV. Diponegoro, 1988), 

     119 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 154.  

     120 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, hlm. 47.  



118 
 

Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan Islam ini, kemudian ditarik 

beberapa cara yang hendak diuapayakan untuk meningkatkan dan dicapai oleh 

tujuan pendidikan Islam. Ali Ashraf menjabarkan ada tujuh tujuan pendidikan 

Islam, diantaranya: (1) mengembangkan wawasan spiritual yang semakin 

mendalam, serta mengembangkan pemahaman rasional mengenai Islam dalam 

konteks kehidupan modern, (2) Membekali anak muda dengan berbagai 

pengetahuan dan kebajikan, baik pengetahuan praktis, kekuasaan, 

kesejahteraan, lingkungan sosial, dan pembangunan nasional, (3) 

Mengembangkan kemampuan diri anak didik untuk menghargai dan 

membenarkan superioritas komparatif kebudayaan dan peradaban Islami di 

atas kebudayaan lain, (4) Memperbaiki dorongan emosi melalui pengakaman 

imajinatif, (5) Membantu anak berpikir logis dan membimbing pemikirannya 

secara bijak, (6) Mengembangkan wawasan relasional dan lingkungan, (7) 

Mengembangkan, menghaluskan, dan memperdalam kemampuan 

berkomunikasi dalam bahasa tulis dan bahasa lisan.121  

Namun penjabaran yang dilakukan Ali Ashraf nampaknya masih 

bersifat general dalam memecahkan masalah-maslah yang dihadapi umat 

manusia, sementara persoalan yang dihadapi pendidikan Islam sangat 

kompleks, karena pada saat yang sama pendidikan Islam harus memenuhi dan 

memecahkan persoalan yang sifatnya diskriminasi. Dalam pelaksanaan 

pendidikan Islam, apabila dicermati dengan seksama seluruh model 
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pendidikan Islam, baik itu pesantren, sekolah Islam dan pendidikan agama 

Islam disekolah umum, tujuan utamanya adalah membentuk pribadi Muslim 

yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta memiliki etos kerja 

yang tinggi untuk bekerja di masyarakat.122 Ironinya, hingga saat ini, selain 

evaluasi tujuan cerdas dan terampil, belum  pernah ada sistem evaluasi yang 

bisa dijadikan ukuran  apakah ketakwaan, kepribadian muslim, dan akhlak 

mulia itu telah dicapai.123 Mulkhan menambahkan, evaluasi tujuan  metafisik 

ini masih terfokus pada kemampuan kognisi peserta didik terhadap ilmu-ilmu 

agama tanpa teori yang bisa menjelaskan hubungan antara penguasaan ilmu 

agama dengan  kepribadian muslim, ketakwaan, dan akhlak mulia tersebut.124  

Karena itulah reorientasi pendidikan terutama pendidikan Islam, 

merupakan gagasan yang harus dilaksanakan. Mengingat tuntutan pendidikan 

di Era Reformasi ialah memfokuskan pada kemampuan peserta didik untuk 

mengamalkan berbagai praktek ibadah. Oleh karena itu, orientasi tujuan 

pendidikan Islam menurut penulis diharapkan bersifat strategis, sistematis, 

serta komprehensif. Maka proses pendidikan Islam yang bertendensi ke arah 

kemajuan tersebut perlu mendasarinya dengan nilai-nilai absolut yang bersifat 

membimbing  pikiran/kecerdasan dengan kemampuan dasar untuk bertumbuh 

                                                           
     122 Abdul Munir Mulkhan, “Dilema Pendidikan Islam”, dalam Jurnal Pendidikan Islam Terpadu, 
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dan berkembang. Dengan nilai absolut itulah proses pendidikan akan  

berlangsung ke arah tujuan yang tidak berubah-ubah.125  

Dari kerangka ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam 

adalah proses pembentukan kepribadian manusia serta kepribadian Islam yang 

luhur. Maka arah dan tujuan pendidikan Islam adalah meselaraskan dengan 

tujuan utama manusia menurut Islam, sehingga untuk mencapai tujuan 

tersebut di butuhkan kerangka dasar yang bersifat startegis, sistematis serta 

komprehensif. 

5. Reorientasi Kurikulum Pendidikan Islam 

Kurikulum dalam proses pendidikan merupakan alat untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Karena berkaitan dengan  penentuan arah, isi dan proses 

pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan 

suatu lembaga pendidikan.126 Sebagai alat yang penting untuk mencapai 

tujuan, kurikulum hendaknya adaptif terhadap perubahan  zaman dan 

kemajuan ilmu pengetahuan serta canggihnya teknologi. 

Kurikulum  dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 

memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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56. 

     126 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), 
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berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.127 

Menurut Sanaky, materi pendidikan dan pendidikan Islam yang 

tergambar dalam kurikulum yang disusun untuk mewujudkan tujuan 

pendidikannya. Desain materi pendidikan harus memperhatikan tahap 

perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, serta sesuai dengan 

jenjang masing-masing satuan pendidikan.128 

Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dan strategis bagi 

siapa saja. Asy-Syaibani menyatakan ada tujuh prinsip utama dalam 

mengembangkan kurikulum pendidikan Islam, yaitu: (1) Berorientasi pada 

Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Adapun kegiatan kurikulum yang 

baik meliputi falsafah, tujuan, metode, prosedur, cara melakukan, dan 

hubungan-hubungan yang berlaku di lembaga harus berdasarkan Islam, (2) 

Prinsip menyeluruh, baik dalam tujuan maupun isi kandungannya, (3) Prinsip 

keseimbangan antara tujuan dan kandungan kurikulum, (4) Prinsip interaksi 

antara kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat, (5) Prinsip pemeliharaan 

antara perbedaan-perbedaan setiap individu, (6) Prinsip pengembangan dan 

perubahan seiring dengan tuntutan yang ada dengan tidak mengabaikan nilai-

nilai absolut Illahiyah, (7) Prinsip integroitas antara mata pelajaran, 
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pengalaan, dan aktivitas kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, 

masyarakat, dan tuntutan zaman serta tempat peserta didik berada.129 

Untuk itu, perencana pendidikan harus berpikir mengenai relevansi 

program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri,130 bahkan tidak 

hanya berhenti pada tahap itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sedang dan akan terjadi. Dalam melihat keberhasilan pendidikan Islam 

tentu tidak terlepas dari perencanaan program kurikulum yang tengah 

dikembangkan. Karena pada dasarnya kurikulum berfungsi untuk 

menyediakan program pendidikan yang relevan bagi pencapaian sasaran akhir 

pendidikan.131 Untuk itu kurikulum harus didesain sedemikian rupa guna 

mencapai tujuan yaitu membentuk peserta didik agar dapat menjadi manusia 

yang kompeten sesuai dengan orientasi kurikulum itu sendiri. Menurut 

Suyanto dan Djihad Hisyam, kurikulum harus diorientasikan dan disesuaikan 

dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang, apabila dalam 

perencangan kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa 

akan datang tentu akan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap calon-

calon penganggur pada masa yang akan datang.132 

Dengan begitu banyak persoalan yang dihadapi terhadap kurikulum 

pendidikan tentunya peserta didik dan masyarakat akan terombang-ambing 
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dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Sebagai contoh, sering 

terjadinya perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan tentu akan 

berdampak terhadap proses belajar peserta didik. Pada kasus ini Abuddin Nata 

berpandangan bahwa dalam perumusan kurikulum pendidikan belum berjalan 

dengan maksimal, karena strategi yang digunakan tidak terintegrasi dengan 

baik. Sehingga dalam prosesnya, pendidikan menjadi pincang dan berdampak 

pada keadaan masyarakat yang terbelah.133 Maka dalam pembahasan ini 

penulis memberikan saran yang bertujuan kurikulum dapat berjalan dengan 

baik. Sehingga pembentukan masyarakat madani akan bejalan dengan baik. 

Adapun langkah-langkah sebagai berikut: 

Pertama, integrasi ilmu melalui kurikulum. Gagasan integrasi ilmu 

agama dan ilmu umum melalui kurikulum antara lain dikembangkan oleh 

Dede Rosyada dalam bukunya Islam dan Sains : Upaya Pengintegrasian 

Islam dan Ilmu Pengetahuan di Indonesia. Bahwa kurikulum bukan hanya 

rangkaian bahan yang akan dipelajari serta urutan pelajaran yang harus 

ditempuh para siswa atau mahasiswa, tapi seluruh pengalaman yang 

ditawarkan pada mereka di bawah arahan dan bimbingan sekolah atau 

kampus, 134 memberikan peluang untuk melakukan integrasi ilmu agama dan 

ilmu umum. Terkait dengan ini Dede Rosyada mengatakan, “kalau mereka 

bercita-cita menjadi ahli farmasi, maka seliuruh cabang ilmu farmasi harus 

                                                           
     133 Abuddin Nata, Islam dan Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 299.  
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dipelajari dengan baik. Demikian pula dengan keahlian lainnya. Seluruh 

cabang keilmuan terkait keahlian tidak boleh dikurangi sedikitpun, sehingga 

produk pendidikan kita sangat baik dan memuaskan berupa sarjana yang 

berdaya saing. Sementara itu, untuk menjadi seorang santri, para mahasiswa 

harus dididik untuk mengetahui, menghayati dan mengamalkan norma-norma 

agama sesuai standar yang wajib dimiliki oleh setiap Muslim. Sehingga 

mereka tidak perlu dididik untuk menjadi ahli di dalam ilmu keagamaan, 

namun mengamalkan pengetahuan keagamaan secara konsisten. Bahkan, 

didorong menjadikan agama sebagai alat kontrol atas motivasi dan perilaku 

individual, sosial dan profesionalnya.135 Hal yang sama dikemukakan 

Abuddin Nata, bahwasannya integrasi ilmu agama dan ilmu umum bisa terjadi 

melalui kolaborasi antara ilmu agama dan ilmu umum, dengan cara 

menempatkan yang satu sebagai core (inti) atau mayor, sedangkan yang lain 

sebagai (co) atau minor secara bergantian.136 Untuk itu, pada saat sekolah atau 

perguruan tinggi umum menyusun kurikulumnya selain memasukkan mata 

kuliah umum sebagai core, inti atau mayornya, maka harus memasukkan ilmu 

agama dalam bentuk praktik sebagai co atau minornya. Demikian pula, pada 

saat fakultas agama menyusun kurikulumnya selain memasukkan matakuliah 
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agama sebagai core , inti atau mayornya, juga harus memasukkan matakuliah 

ilmu umum sebagai co  atau minornya.137 

Dewasa ini masyarakat dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang menunjukan percepatan sangat drastis 

dan akan menjadi indikator tantangan pembaruan dan pengembangan 

kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Dapat diketahui bahwa 

dalam melakukan pembaruan pendidikan Islam sejatinya masih menggunakan 

paradigma lama yang mana muatan yang tercantum didalamnya dianggap 

terlalu berat. Sehingga orientasi yang dihasilkan bukan terhadap proses belajar 

mengajar, melainkan didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat 

normatif.138  

Oleh karena itu langkah-langkah integrasi ilmu agama dan umum 

perlu dilakukan guna mendesain kurikulum pendidikan Islam secara 

komprehensif. Untuk itu Dede Rosyada menawarkan model integrated model, 

yakni mengintegrasikan beberapa disiplin keilmuan untuk membentuk satu 

konsep, skill, dan sikap. Model ini berdampak pada keharusan penyiapan 

desain pembelajaran yang dianalisis secara seksama oleh tenaga pendidik. 

Analisis terutama menyangkut di area mana agama akan masuk, baik secara 

epistimologi, normatif, ataupun aksiologis.139 Sehingga model yang 
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digunakan Dede untuk mengintegrasikan ilmu agam dan ilmu umum ke dalam 

kurikulum  pendidikan diharapkan akan berdampak terhadap orientasi yang 

dihasilkan yaitu pembentukan peserta didik dan masyarakat yang memiliki 

kompetensi dibidangnya. 

Kedua, Epistimologi Sebagai Solusi Mengatasi Problema Kurikulum 

Pendidikan Islam. Pada dasarnya kurikulum adalah sebuah elemen yang juga 

memiliki peran penting dalam output yang akan dihasilkan dunia pendidikan 

nantinya. Namun, aplikasi yang benar dan perhatian yang serius akan menjadi 

bahan kajian serta kritikan ketika konep kurikulum ini justru tidak seperti apa 

yang diharapkan. Terlebih menyimpang atau tidak sepenuhnya sesuai 

kebutuhan peserta didik. Dalam membuat sebuah kurikulum, kita perlu 

memperhatikan bagaimana kondisi peserta didik itu.  

Abuddin Nata mengatakan, selama ini banyak gagasan dan pemikiran 

yang ditawarkan para ahli untuk mengatasi kelemahan dan berbagai masalah 

kurikulum pendidikan Islam. Namun berbagai upaya tersebut dipandang 

belum mendasar dan masih parsial.140 Maka upaya yang bersifat mendasar dan 

strategis untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui konsep 

epistimologi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam.141  

Perjalanan pendidikan Islam khususnya di Indonesia, dewasa ini, 

dihadapkan pada persoalan filosofis yang tak kunjung usai. Sehingga hal 
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tersebut berdampak pada rancangan kurikulum pendidikan yang hendak 

dibangun sebagai salah satu pondasi awal. Komaruddin Hidayat beranggapan, 

orientasi kurikulum dan materi pendidikan Islam yang sedang berjalan 

disekolah maupun universitas di anggap kurang tepat. Lebih spesifik 

Komaruddin Hidayat mengemukakan tiga indikator sebagai berikut: (1) 

pendidikan Islam saat ini, orientasi kurikulumnya lebih condong pada belajar 

tentang agama, sehingga output yang dihasilkan banyak orang yang 

mengetahui nilai-nilai ajaran Islam, akan tetapi perilakunya tidak relevan 

dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diketahuinya, (2) tidak tertibnya 

penyusunan dan pemeliharaan materi-materi pendidikan, sehingga sering 

ditemukan hal-hal prinsip yang harusnya dipelajari lebih awal tetapi 

terlewatkan. Kurikulum pendidikan Islam terlalu condong pada disiplin ilmu 

fikih, seolah-olah dianggap sebagai agama itu sendiri, bahkan masyarakat 

menilai Bergama yang benar adalah identic dengan bermazhab fikih yang 

benar dan diakui oleh mayoritas, dan apabila menyimpang sedikit maka 

dianggap dan dituduh sebagai aliran sesat, (3) kurangnya penjelasan yang 

luas, mendalam, dan kurangnya penguasaan sematik dan generik atau istilah-

istilah pokok dalam Islam. yang menyebabkan penjelasan terlalu jauh dan 

berbeda makna, spirit, dan konteksnya.142 
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Oleh karena itu, fungsi epistimologi dalam penyusunan kurikulum 

sebagai solusi mengatasi problema pendidikan Islam sangat diperlukan. 

Fungsi epistimologi ini pada dasarnya untuk membangun perspektif 

pendidikan Islam dalam rangka memahami realitas ilmu pendidikan Islam 

dengan ditopang konstruk pengetahuan yang  menempatkan wahyu sebagai 

sumber utamanya,143 yang pada gilirannya terbentuk struktur transendental 

sebagai referensi untuk menafsirkan realitas pendidikan Islam. Dengan 

demikian epistimologi dalam kurikulum pendidikan merupakan satu solusi 

paling fundamental dalam mengatasi pendidikan ini. Melalui epistimologi, 

selain seorang dapat mengetahui proses tersusunnya suatu ilmu, juga memiliki 

kemampuan untuk menemukan dan menyusun ilmu tersebut.144 Sejalan 

dengan itu, epistimologi dalam kurikulum pendidikan Islam memiliki fungsi 

sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembang.145 Dengan 

epistimologi, diharapkan sistem  kurikulum dapat menyadarkan peserta didik, 

bahwa untuk mendapatkan ilmu pengeathuan diperlukan cara atau metode 

tertentu, sebab epsitimologi menyajikan proses pengetahuan di hadapan 

peserta didik dibandingkan hasilnya.  

Dengan demikian tuntutan terhadap perubahan kurikulum di atas 

merupakan hal yang logis, karena selama ini kurikulum telah membuat 
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terombang-ambing dilingkungannya sendiri. Sehingga agar kurikulum relevan 

dengan tuntutan tersebut, desain kurikulum pendidikan Islam perlu 

mengakomodasi berbagai kebutuhan, keinginan, minat dan kemampuan 

peserta didik.146 Menurut Sanaky kurikulum pendidikan harus menawarkan 

diversifikasi dan fleksibilitas program, sehingga kurikulumnya dapat 

mengakomodasi mobilitas peserta didik baik di tingkat nasional, internasional, 

maupun lokal dan masa depan.147 Sanaky menambahkan dalam mendesain 

dan mengembangkan kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: (1) Perlu ada bimbingan persentase yang proporsional 

antara kurikulum nasional dan daerah, artinya kurikulum muatan daerah lebih 

banyak dibanding dengan kurikulum muatan nasional. Kurikulum nasional 

bersifat sangat umum, dan lainnya merupakan kurikulum muatan daerah dan 

sekolah. Pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas dan Departemen Agama, 

hanya menetapkan program kurikulum inti dengan standar tingkat penguasaan 

yang dikehendaki secara nasional, (2) Pengembangan Kurikulum dan sistem 

evaluasi belajar harus didesentralisasikan ke tingkat sekolah. Ini berarti 

sekolah  diberi otonomi yang lebih luas untuk menetapkan program-program 

kurikulum dan sistem evaluasi belajar siswa yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa dan masyarakat secara flexibel. Dalam hal ini Pemerintah Pusat hanya 

menetapkan program kurikulum inti dengan standar penguasaan yang 

                                                           
     146 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 188. 
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dikehendaki secara nasional, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada 

masing-masing sekolah.148 

6. Reorientasi Metodologi Pendidikan Islam 

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam dibutuhkan adanya metode yang 

tepat, efektif, dan efisien dengan tujuan untuk menghantarkan tercapainya 

suatu tujuan pendidikan yang telah direncanakan dan dicita-citakan. Materi 

yang baik dan benar saja tidak akan tercover dengan baik jika tidak diimbangi 

dengan  metode yang baik pula. Oleh karena itu, kebaikan suatu materi yang 

akan disamapikan dalam ranah pendidikan harus ditopang dengan adanya 

metode pendidikan. 

Tentu dengan metode yang baik maka peserta didik diberi kesempatan 

untuk secara aktif merealisasikan segala potensi yang dimiliki ke arah tujuan 

yang diinginkan. Sebab tugas pendidikan terutama membawa peserta didik 

untuk mengembangkan potensi sebaik-baiknya. Tilaar menjelaskan, proses 

pembelajaran yang dilaksanakan harus dapat: (a) mengembangkan potensi 

peserta didik dan memanfaatkan kesempatan secara optimal untuk self 

realization atau self actualization, (b) mengembangkan metode rasional, 

empiris, button up dan menjadi, (3) materi ajaran harus diberikan secara 

doktrin, deduktif, top down, dan memiliki, (d) memberikan bekal atau 

landasan yang kuat dan siap dikembangkan ke berbagai keahlian.149 Dengan 
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     149 H.A.R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, hlm. 25. 
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demikian pendidikan Islam akan  mampu memproduksi peserta didik yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilam, bebas dan ketakutan, mandiri, bebas 

berekspresi, inovatif, dan bebas untuk menentukan arah kehidupannya.150 

Metode pendidikan Islam yang dipakai selama ini lebih banyak 

menggunakan model ceramah tanpa sentuhan kreasi dan motivasi yang 

membuat peserta didik dapat bangkit untuk melompat mencari potensi dan 

mengembangkannya. Metode pembelajaran yang monoton ini tentu saja saja 

menjadikan peserta didik tertekan dan seakan ingin lari dari kelasnya.151 

Pasalnya metode hafalan paling mendapat gugatan. Azyumardi Azra 

berpendapat bahwa verbalisme atau pendekatan terhadap hafalan itu yang 

harus dihindari. 152 Amin Abdullah menyatakan bahwa, metodologi 

pendidikan Islam  tidak kunjung berubah antara pra dan post era modernitas. 

Metodologi pendidikan Islam lebih menitikberatkan pada aspek 

korespondensi-tekstual yang lebih menekankan hafalan teks-teks keagamaan 

yang sudah ada.153 

Dengan kata lain metodologi pendidikan sampai saat ini masih 

bercorak menghafal, mekanis, dan lebih mengutamakan pengkayaan materi. 

Tentu saja, metodologi semacam itu cenderung memandang ilmu dari segi 
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     151 Moh. Raqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: LKIS Group, 2011), hlm. 89. 

     152 Azyumardi Azra, “Pendidikan Agama Harus Rasional dan Toleran”, 

http://islamlib.com/id/index.php? Page=article&id=226., diakses pada tanggal 14 Januari 2019. 
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hasil akhirnya semata, bukan dari prosesnya.154 Maka proses pendidikan  

Islam yang  mengedepankan hafalan banyak menuai kritik di kalangan 

masyarakat, karena dinilai kurang bermanfaat, karena metode menghafal 

dengan mendikte peserta didik untuk menggunakan sistem drill  dan hanya 

akan menjejali dan memaksakan materi pelajaran dalaam waktu singkat yang 

mungkin tidak sesuai dengan minat dan bakatnya.155 Sedangkan menurut 

Tilaar, metode belajar seperti ini akan menyuap peserta didik dengan berbagai 

informasi yang tinggal ditelan saja. Peserta didik tidak memiliki kesempatan 

untuk mencari, mencerna dan memecahkan sendiri informasi sesuai dengan 

bakat dan minatnya, sehingga proses pembelajaran cenderung kaku, statis, 

monoton, tidak dialogis, dan bahkan membosankan.156 

Dengan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metodologi 

pendidikan Islam saat ini masih bersifat memahami sebuah konsep, sementara 

upaya pengantaran peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai dalam  

kehidupan belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti dengan 

munculnya fenomena kesenjangan antara pengetahuan dengan praktik 

kehidupan sehari-hari.157 Misalnya saja, peserta didik mengetahui seperangkat 

nilai-nilai modernisasi, seperti kreatif, tepat waktu, disiplin, kompetitif, 

                                                           
     154 Mastuhu,  Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam : Strategi Budaya Menuju Masyarakat 

Akademik,  

     155 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam , hlm. 193, 

     156 A. Suryadi dan H.A.R Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1993), hlm. 196.  

     157 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 193.  
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efisiensi, dan sebagainya.158 Namun dalam praktiknya hal-hal tersebut belum 

dapat diterapkan, hanya simbol-simbol dan tampilan fisik yang dapat 

dijalankan peserta didik.159 Oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan nilai-

nilai tersebut, mengharuskan pola keteladanan dalam mengajarkan setiap nilai 

kepada peserta didik.160 Mastuhu memberi pandangan, seorang pendidik tidak 

hanya memberikan seperangkat konsep  dan definisi tentang suatu nilai atau 

ajaran, tetapi sekaligus menjadi teladan atas penerapan nilai dan  ajaran yang 

dimaksud dan  keterlibatan orang tua sebagai individu terdekat dengan peserta 

didik, hendaknya dapat memberikan teladan  atas penerapan suatu nilai.161  

Jika hal  ini dilaksanakan maka cita-cita masyarakat madani akan 

berjalan dengan baik, bukan hanya sebagai kerangka konsep melainkan 

sebagai sebuah perilaku yang sesuai dengan konsep masyarakat madani, yaitu 

masyarakat yang religius, demokratis, tertib dan sadar hukum, taat hukum, 

menghargai hak asasi manusia, kreatif, mandiri dan percaya diri, dan memiliki 

semangat kompetitif dengan semangat persaudaraan universal.162 Maka 

problem dunia pendidikan yang dihadapi saat ini adalah mewujudkan sikap 

perubahan terhadap peserta didik sesuai dengan konsep masyarakat madani 

yang dicita-citakan. Oleh karena itu, tuntutan perubahan metodologi 
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     161 Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam : Strategi Budaya Menuju Masyarakat 

Akademik 

     162 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 194. 
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pendidikan Islam secara tidak langsung harus dilakukan. Dengan harapan 

pendidikan mampu mempersiapkan peserta didik atau masyarakat 

menghadapi kehidupan kontemporer. Dengan kata lain, pendidikan Islam 

tidak hanya dipandang sebagai teologi Islam atau penelitian hukum Islam. 

Gagasan dan warisan Islam pada bidang-bidang tersebut dapat 

dikontekstualisasikan dengan masalah nyata yang dihadapi umat Islam dan 

masyarakat.163 

Pada saat yang sama, metodologi pengajaran harus dikenalkan. 

Metode baru ini mesti mampu mendorong peserta didik untuk menganalisis 

dan mengkritik apa yang mereka dapat dari pengajar. Sehingga mereka dapat 

mengembangkan cara pandang mereka sendiri dan sekaligus memilki 

paradigma baru. Pada gilirannya, mereka dapat menyumbangkan pemikiran 

segar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer.164 

Pergeseran paradigma pendidikan saat ini juga akan berpengaruh 

terhadap metodologi pendidikan Islam dan peserta didik akan mulai belajar 

melalui  internet, web, homepage, cd-rom, yang merupakan alat bantu yang 

akan  mempercepat proses distributed knowledge.165 Sanaky mengatakan, 

fungsi pendidik sebagai mediator dari ilmu pengetahuan dan pengajar bukan 

satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi merupakan  salah  satu sumber dari 

                                                           
    163 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium 

III, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.29. 

     164 Ibid. 

     165 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 197. 
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sekian  sumber pengetahuan yang ada.166 Dengan demikian, metodologi lebih 

pada cara mengaktifkan peserta didik, cara bagaimana menemukan, cara 

memcahkan masalah menjadi fenomena saat ini,  sehingga metodologi 

pembelajaran semacam itu akan menjadi kunci pengembangan peserta didik 

yang berkualitas.167 

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran akan perubahan metodologi 

pendidikan Islam. Sehingga, membawa peserta didik untuk belajar lebih lanut 

dan mempunyai kemampuan untuk memilih, dan lebih mengutamakan belajar 

dalam perspektif “menjadi” di atas perspektif “memiliki”.168 Maka dalam 

pengembangan metodologi pendidikan Islam harus disesuaikan dengan 

karakter berpikir peserta didik, yang pada akhirnya mereka sendiri yang akan 

mencari, menemukan, mengolah serta memecahkan persoalan yang dihadapi 

di kalangan  masyarakat.  

Mastuhu, mengusulkan konsep pemikiran metodologi pendidikan 

islam yang sifatnya lebih teknis, sebagai berikut: (a) Bagi studi pendidikan 

Islam tidak ada pemisahan istilag antara pendidikan dan pengajaran. 

Keduanya merupakan suatu satu kesatuan integral, hanya dapat dibedakan, 

tetapi tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan  kiat atau strategi untuk 

mengaktualkan pendidikan, sedangkan pendidikan  merupakan suatu nilai 
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     168 Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam : Strategi Budaya Menuju Masyarakat 
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yang terus berjalan tanpa henti agar dapat diwujudkan. Pendidikan harus 

diprogramkan ke dalam target-target atau level-level tertentu, seperti 

diwujudkan dalam rencana-rencana pelajaran, cara-cara mengajar, praktikum, 

dan percobaan-percobaan. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan 

pengajaran sebagai teknologi atau kiat merealisasikan pendidikan. pengajaran 

dapat dibuat terminal-terminal, paket-paket atau jenjang yang harus dilalui 

sesuai dengan kebutuhan dan taraf perkembangan peserta didik. Pengajaran 

selalu dilandasi dengan nilai-nilai kependidikan dan kependidikan selalu 

diwujudkan melalui kegiatan pengajaran, (b) Dalam melaksanakan 

metodologi pendidikan dan pengajaran Islam, harus dipergunakan paradigma 

holistik, artinya memandang kehidupan sebagai suatu kesatuan, sesuatu yang 

konkrit dan dekat dengan kepentingan hidup sehari-hari sampai dengan hal-

hal abstrak dan transendental. Materi pengajaran pendidikan Islam harus 

selalu terintegrasi dengan displin-disiplin ilmu umum da ilmu-ilmu umum 

harus disajikan dalam paradigma nilai ajaran Islam, (3) Perlu digunakan 

model penjelasan yang rasional, di sampinng pelatihan, dan keharusan 

melaksanakan ketentuan-ketentuan doktrin spiritual dan norma peribadatan. 

Model penjelasan yang rasional, misalnya, digunakan dalam menjelaskan 

rukun iman. Selain itu, perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran rasional, 

kreatif, inovatif, dan proaktif dalam mempelajari agama, (d) Perlu digunakan 

teknik-teknik pembelarajan partisipatori. Artinya, peserta didik aktif 

melakukan ekplorasi, menemukan permasalahan, dan bertanggung jawab akan 
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pemecahan masalah dengan ikut serta merasakan dan mengamalkannya. 

Metode partisipatori mengaharuskan peserta didik sendiri yang belajar 

mengidentifikasi masalah, mengkonsep cara-cara pemecahan, dan mengambil 

keputusan. Hal ini dapat dilakukan secara kolektif dalam suatu forum diskusi 

atau dengan cara berkonsultasi dengan para ahli, (e) Perlu digunakan 

pendekatan empiric untuk melengkapi model deduktif. Upaya untuk 

menghadirkan dan mengaktualkan  iman dalam kehiduoan, selain melalui 

pendekatan wahyu, manusia harus menerima-berhadapan dengan hukum alam 

(sunatullah) ciptaan Tuhan. Tetapi, dapat melalui pendekatan antropologi, 

sosiologi, dan pengalaman  empiric kea lam transendental,169 (f) Metodologi 

pendidikan Islam lebih diorientasikan pada apa yang dikerjakan siswa itu 

sendiri yang dipelajarinya, bukan apa yang dilakukan oleh  gurunya, sehingga 

pemberian pengalaman kepada peserta didik merupakan hal yang penting 

dalam proses belajar mengajar. Dengan cara ini, materi pelajaran dapat 

ditransformasikan dalam bentuk pengalaman peserta didik yang dilakukan 

melalui berbagai aktivitas belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran.170 

Maka, dapat dikatakan bahwa metodologi pendidikan bukan menjadi 

faktor penentu keberhasilan  belajar, namun dalam proses belajar-mengajar 

pendidikan Islam tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan apabila tidak 

menggunakan metodologi baik dan benar. Dengan  kata lain, metodologi 
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merupakan jembatan untuk merefleksikan  cita-cita pendidikan Islam yaitu 

masyarakat madani, sehingga metodologi bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik untuk dapa meneksplorasi untuk menentukan arah 

kehidupannya.  

7. Reorientasi Manajemen dan Sumber Daya Pendidikan Islam 

Manajemen pendidikan merupakan proses pemanfaatan semua sumber 

daya yang dimiliki (umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya) baik 

perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui 

kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk 

mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat.171 

Manajemen pendidikan menurut Mulyasa dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, jangka 

menengah, atau tujuan jangka panjang.172 Oleh karena itu, manajemen tidak 

dapat lepas dari proses pendidikan. Apabila dalam berjalannnya proses 

pendidikan tidak ditopang dengan manajemen tentu akan mengalami 

kepincangan, yang mana tujuan pendidikan tidak dapat diwujudkan secara 

optimal dan efektif. Dari pandangan ini dapat dikatakan, bahwa proses 

manajemen sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang 

baik sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan  tujuan pendidikan Islam. 
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Upaya peningkatan manajemen pendidikan sudah dilakukan pemerintah 

maupun lembaga-lembaga pendidikan.  

Di era Reformasi ini, dimana kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan telah meningkat, melahirkan tuntutan masyarakat akan 

pendidikan yang bermutu. Tilaar mengemukakan paradigma baru mutu 

pendidikan, yang dibutuhkan  oleh rakyat banyak dan  kedua bahwa 

pendidikan yang bermutu merupakan kebutuhan rakyat banyak, dan oleh 

karenanya partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan, 

investasi, dan evaluasi pendidikan  harus semakin ditingkatkan.173 

Tentunya sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap, 

dituntut untuk melakukan perubahan dan perbaikan guna mencapai 

pendidikan bermutu sebagaimana diharapkan masyarakat tersebut. Perubahan 

dan perbaikan pendidikan  tersebut dapat dicapai bila sekolah atau instansi 

mampu menerapkan manajemen persekolahan yang efektif. 

Tilaar dalam bukunya “Manajemen Pendidikan Nasional”, 

mengungkapkan bahwa krisis pendidikan  yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia dewasa ini boleh dikatakan berkisar pada krisis manajemen. Oleh 

karena itu, untuk memperbaikinya haruslah dimulai dari manajemen itu 

sendiri.174  
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Fenomena kelemahan manajemen sebenarnya merupakan persoalan 

klasik yang sering melanda lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pendidikan 

Islam menurut Arif adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau 

tuntutan agama Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi muslim 

yang bertakwa kepada Allah swt, cinta kasih terhadap orang tuanya, sesame 

hidupnya, dan juga tanah airnya sebagai karunia yang diberikan Allah swt. 

Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi yang perlu diemban oleh 

pendidikan islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung 

sepanjang hayat.175 

Dalam pendidikan Islam juga dikenal dengan manajemen pendidikan 

Islam. Secara umum, manajemen pendidikan Islam sejatinya mempunyai 

kemiripan dengan manajemen pendidikan pada umumnya. Namun yang 

menjadi perbedaannya adalah beberapa karakter. Diantara karakteristik yang 

membedakan teori manajemen dalam Islam dengan teori lain adalah fokus dan 

konsen Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas 

manajemen dalam dan di luar organisasi, dan hubungan perilaku individu 

terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam memberikan 

injeksi moral dalam manajemen dalam Islam terkecuali ada nilai atau etika 
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yang melikupinya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat 

Muslim tanpa didasari dengan akhlak.176 

Manajemen Pendidikan menurut Muhaimin adalah manajemen yang 

diterapkan dalam pengembangan pendidikan. Dalam arti, ia merupakan seni 

dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan 

pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan lebih 

bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan pada umumnya, sedangkan 

manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen 

yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam.177 

Realitas yang dihadapi pendidikan Islam saat ini adalah kurang 

diminatinya dan kurang mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Realitas 

ini pun didukung dengan materi kurikulum dan manajemen yang kurang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.178 Sanaky menilai, 

lulusan-lulusannya pun kurang memiliki keterampilan untuk bersaing dalam 

dunia kerja. Melihat kenyataan ini Sanaky beranggapan reformasi manajemen 

pendidikan Islam menjadi suatu keharusan. Sebab dengan langkah-langkah 

ikhtiar pembenahan dan peningkatan profesionalisme manjemen 

penyelenggaraan pendidikan akan  mampu menjawab berbagai tantangan dan 

dapat memberdayakan pendidikan Islam di masa depan. Mau tidak mau 
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manajemen pendidikan Islam perlu dibongkar bahkan direformasikan dalam 

rangka menciptakan sistem pendidikan Islam yang berkualitas dan bermutu 

dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia.179  

Era Reformasi sekarang ini manajemen pendidikan Islam dituntut 

untuk berorientasi pada perubahan dengan harapan pendidikan Islam dapat 

mengakomodir realita yang dihadapi di era globalisasi. Oleh karena itu, upaya 

yang hendak dicapai tentu harus dikelola dengan baik, sehingga tujuan 

akhirnya adalah terbentuknya lulusan-lulusan yang berkompeten dalam 

berbagai bidang dengan tidak termakan arus zaman yang semakin maju. 

Masalah yang muncul saat ini adalah bagaimana model manajemen 

pendidikan Islam dapat mendukung upaya pemberdayaan dan pemanfaatan 

potensi manusia dalam masyarakat madani Indonesia. Untuk itu penulis 

merangkum beberapa model manajemen pendidikan Islam yang 

dikembangkan oleh Hujair Sanaky sebagai dasar untuk melakukan perubahan 

manajemen pendidikan Islam, adalah sebagai berikut: 

a. Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Islam 

Pada pembahasan ini Sanaky beropini, telah terjadi perubahan 

paradigma dalam manajemen pemerintahan termasuk di dalamnya 

manajemen pendidikan. Beberapa perubahan itu di antara lain: (1) 

perubahan paradigma dari orientasi manajemen  pemerintah yang 

sarwa Negara menjadi orientasi ke pasar. Selama ini manajemen 
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pemerintahan lebih berorientasi untuk kepentingan dan ditentukan 

oleh Negara. Sekarang ini kondisinya justru di balik, orientasi 

manajemen pemerintahan diarahkan ke pasar. Aspirasi masyarakat 

menjadi pertimbangan pertama dalam mengatasi persoalan yang 

timbul; (2) perubahan paradigma dari orientasi manajemen 

pemerintah yang otoritarian menjadi berorientasi pada demokrasi. 

Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan pertama jika 

menginginkan tatanan pemerintahan  yang demokratis; (3) 

perubahan paradigma dari sentralisasi kekuasaan menjadi 

desentralisasi kewenangan. Selama ini, kekuasaan dan manajemen 

pemerintahan lebih cenderung dilakukan secara sentral. Pembuatan 

kebijaksanaan, implementasi, dan evaluasi dilakukan secara 

terpusat. Sekarang terjadi kecenderungan dilakukannya 

desentralisasi kewenangan. Sistem pemerintahan tidak hanya 

berada satu sisi kekuasaan, melainkan dapat berada pada beberapa 

kekuasaan. Masing-masing mempunyai keseimbangan kekuasaan 

dan kewenangan yang saling melakukan cross check. Sistem 

demokratis sebagai pengganti dari sistem otoriter dan sistem ini, 

peranan dan kedaulatan rakyat menjadi penting untuk diterapkan; 

(4) manajemen pemerintahan yang cenderung dipengaruhi tatanan 

global.180 Maka dengan pandangan yang dijelaskan diatas, tentu 
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mendorong kebijakan serta aturan  yang berlaku harus bisa 

mengakomodir tata aturan global. Sedangkan dalam ruang lingkup 

tatanan nasional saja belum mampu mengakomodir sehingga 

kurang menguntungkan berbagai pihak. 

Penjalasan Sanaky diperkuat dengan pemaparan yang 

disampaikan oleh E. Mulyasa. Mulyasa mengatakan manajemen 

pendidikan dikenal melalui dua mekanisme pengaturan, yaitu 

sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi 

Mulyasa menjelaskan, segala sesuatu yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah 

pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang 

pengaturan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem 

tersebut dalam praktiknya tidak berlaku secara ekstrem, tetapi 

merupakan bentuk kontinu, dengan pembagian tugas dan 

wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

(lokal).181 Maka, menjadi suatu keharusan pendidikan Islam perlu 

melakukan pembenahan serta profesionalisme dalam 

penyelenggaraan manajemen pendidikan Islam. Dengan demikian, 

orientasi manajemen pendidikan Islam yang baru dapat 

dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam tatanan pengelolaan 

                                                           
     181 E. Mulyasa, Manejemen Berbasis Sekolah, hlm. 20. 
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manajemen pendidikan Islam mampu menjawab berbagai 

tantangan di masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian di atas, desentralisasi pendidikan adalah 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan, meningkatkan pemberdayaan  potensi daerah, 

terciptanya infrastruktur kelembagaan yang dapat menopang 

terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan 

zaman, dan terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan 

demokratisasi dalam pendidikan.182 

Oleh karena itu, proses pengembangan pendidikan Islam 

sangat bergantung atas kebijakan pemerintah sebagai bagaian 

kewenangan yang dilimpahkan. Melalui otonomi pendidikan 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, lebih cepat, 

teapt, efisien, dan efektif, karena sekolah dapat leluasa mengelola 

sumber daya dan potensi sesuai dengan prioritas kebutuhan 

sekolah.183  

b. Manajemen Berbasis Sekolah 

Pengistilahan manajemen berbasis sekolah menurut Sanaky 

merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi 

                                                           
     182 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 210. 
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luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan.184 

Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan 

tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan yang 

sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolag serta 

masyarakat atau stakeholder yang ada.185 Mulyasa mengatakan, 

otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya 

dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan 

prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan 

setempat.186  

Untuk itu, manajemen merupakan komponen yang penting dari 

proses pendidikan, sehingga tidak mungkin dalam proses 

pendidikan tidak disertai dengan manajemen. Maka manajemen 

dengan proses pendidikan merupakan komponen integral yang 

tidak dapat dipisahkan. Seyogyanya manajemen dalam proses 

pendidikan bertujuan untuk membentuk visi dan misi pendidikan 

yang diwujudkan dalam pembentukan peserta didik. Dalam 

kerangka inilah, tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen 

berbasis sekolah, yang akan memberikan kewenangan penuh 

kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan 

                                                           
     184 Ibid. 

     185 https://ainamulya.blogspot.com/2015/03/manajemen-berbasis-sekolah-mbs.html?m=1, diakses 

pada tanggal 16 Januari 2019. 

     186 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.24. 
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pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasai, 

mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber 

daya insani membantu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan sekolah.187 Untuk itu manajemen berbasis sekolah harus 

disesuaikan dengan kebutuhan dan minat pengelola, pemakai, dan 

masyarakat setempat.188 

Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah perlu adanya 

penyusaian untuk sekolah, guru, dan peserta didik. Sanaky 

menejelaskan sistem tersebut dengan empat fungsi pokok dalam 

manajemen. Diantaranya, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan pembinaan. Dari keempat fungsi dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: Pertama, perencanaan program pendidikan Islam, 

setidaknya memiliki dua fungsi utama, yaitu : (1) perencanaan 

merupakan upaya sistematis yang menggambarkan rangkaian 

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang 

tersedia, (2) perencanaan merupakan langkah-langkah untuk 

mengarahkan  dan menggunakan sumber-sumber yang terbatas 

secara efektif dan efisien, sehingga untuk mencapai tujuan 

pendidikan telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Kedua, 

                                                           
    187 Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, hlm. 214. 

    188 Ibid. 
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pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana 

menjadi tindakan operasional dalam rangka mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. Ketiga, pengawasan sebagai upaya untuk 

mengamati secara sistematis dan berkisanambungan, merekam, 

memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan 

berbagai hal. Pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam 

keseluruhan proses manajemen yang harus dilaksanakan secara 

komprehensif, terpadu, dan tidak terfokus pada hal-hal tertentu. 

Keempat, pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian 

secara profesional semua unsur agar berfungsi sebagaimana 

mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana 

dengan efektif dan efisien.189 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, 

manajemen akan berjalan dengan baik, dengan cara terintegrasinya 

proses pendidikan dengan sistem manajemen berbanding lurus 

dengan visi dan misi pendidikan Islam. Oleh karena itu, dengan 

terintegrasinya manajemen dan proses pendidikan diharapkan 

dapat memberikan  kontribusi terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan terlebih pendidikan Islam secara keseluruhan.  
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c. Manajemen Pendidikan Tinggi Islam 

Di dalam jenjang pendidikan yang selama ini dianut di 

Indonesia, meliputi tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut Sanaky, 

sudah waktunya dirancang upaya-upaya desentralisasi pendidikan. 

Sanaky mengatakan desentralisasi jenjang pendidikan dapat 

dipilih apabila semua jenjang pendidikan dapat ditangani oleh 

pemerintah daerah, atau hanya terbatas jenjang pendidikan dasar 

dan menengah.190 Sejatinya desentralisasi jenjang pendidikan 

berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat 

atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang 

sejatinya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit di tataran 

bawah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Sehingga diharapkan 

terjadi pemberdayaan peran unit di bawah atau peran rakyat dan 

masyarakat. Oleh karenanya muncul paradigma baru mengenai 

lembaga pendidikan tinggi yang mana orientasinya lebih 

menekankan kemandirian lebih besar dalam pengelolaan atau yang 

bersifat otonomi. Sehingga dengan paradigma ini, diharapkan 

lembaga pendidikan tinggi Islam dapat memberikan keluasan 

gerak dan jebijakan bagi aktivitas akademika perguruan tinggi 

dalam menetapkan program-program dan arah kebijakan 
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pendidikan serta mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan.191 

Untuk itu pemberian otonomi pada perguruan tinggi 

merupakan upaya desentralisasi pendidikan. Akan tetapi dalam 

pelaksanaan otonomi terasa belum sempurna, karena masih banyak 

urusan dan kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga-

lembaga pendidikan tinggi serta masih menggantugkan 

kebijakasanaan dari pusat. 192 

Dalam situasi yang demikian, lembaga pendidikan Islam harus 

memaikan peran dan fungsi kultural, yaitu suatu upaya 

melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan cita-cita 

masyarakat yang didukungnya. Dalam fungsi ideal ini pula 

lembaga pendidikan Islam juga bertugas mengontrol dan 

mengerahkan perkembangan masyarakat. Memang harus diakui, 

posisi manajemen pendidikan Islam sungguh dilematis pada satu 

sisi. Di saat yang sama pendidikan Islam dihadapkan pada 

kekuatan pasar/masyarakat yang harus segera direspon, di satu sisi 

pendidikan tinggi diatur dengan peraturan dan birokrasi yang 

membatasinya, sistem penilaian berupa status, akreditasi, 

sertifikasi, serta pengakuan lebih ditentukan oleh pemerintah, 
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sehingga untuk dapat merespon kekuatan pasar/masyarakat 

lembaga-lembaga pendidikan sangat dibatasi dalam 

mengembangkan pendidikan.193  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, manajemen 

pendidikan tinggi khususnya pendidikan  Islam di Era Reformasi 

ini banyak mendapatkan pressure dari kalangan masyarakat. Hal 

ini disebabkan karena lembaga-lembaga pendidikan Islam belum 

mampu memberikan jalan keluar untuk merefleksikan cita-cita 

bangsa Indonesia yaitu masyarakat madani. Untuk itu, diperlukan 

keberanian untuk melakukan perubahan manajemen pendidikan 

tinggi Islam wacana pembangunan masyarakat madani berjalan 

dengan baik. Tentunya dalam proses tersebut didukung dengan 

sistem pendidikannya, kurikulum, sistem evaluasi, sumber daya, 

saran prasarana, pendanaan yang memadai, sehingga mampu 

mengelola manajemen pendidikan tinggi Islam dengan baik.  

Dengan demikian, untuk menyelenggarakan pengelolaan 

manajemen dengan baik, Sanaky memberikan lima komponen 

acuan dasar dalam penataan sistem pendidikan tinggi. Komponen 

tersebut meliputi kualitas, otonomi, akuntabilitas, evaluasi, dan 

akreditasi. Untuk lebih jelas penulis mendeskripsikan sebagai 

berikut: (1) Kualitas, merupakan hasil dari kinerja perguruan 
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tinggi, yang harus selalu mengacu pada kualitas dan perbaikan 

kualitas secara kontinu, karena perguruan tinggi sebagai wahana 

mengupayakan peningkatan kualitas hidup manusia, (2) Kualitas 

secara kontinu atau berkelanjutan, harus dilandasi dengan 

kreativitas, inovasi, dan produktivitas sumber daya civitas 

akademika perguruan tinggi yang dapat dirangsang dan berasas 

pada pola manajemen otonomi, (3) Otonomi perguruan tinggi 

harus senafas dengan akuntabilitas mengenai penyelenggara 

pendidikan, kinerja dan hasil perguruan tinggi, (4) Masyarakat 

dapat memperoleh informasi yang handal dan sahih mengenai 

penyelenggaraan, kinerja, dan hasil perguruan tinggi yang 

diaktualisasikan melalui proses akrditasi oleh BAN-PT yang 

independen, (5) Proses evaluasi secara kontinu, merupakan 

tindakan manajerial utama yang melandasi pengambil kebijakan, 

keputusan, dan perencana di perguruan tinggi.194 

Dengan demikian, apabila komponen tersebut dapat 

diaktualisasikan dengan sistematis dan terencana bukan tidak 

mungkin lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat merefleksikan 

cita-cita masyarakat madani Indonesia. 
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d. Sumber daya Pendidikan Islam 

Pembicaraan peningkatan sumber daya pendidikan Islam 

merupakan topik yang sangat populer sampai saat ini. Hal ini 

terbukti dengan kurangnya kualitas tenaga kependidikan yang 

berkompeten. Apabila dilihat dari kacamata pendidkan yang 

sedang berjalan di Indonesia, motivasi menjadi tenaga pendidik di 

kebanyakan sekolah-sekolah Islam selama ini dikarenakan faktor 

pengabdian dan keikhlasan.195 Sedangkan apabaila dicermati dari 

sisi kemampuan  dan kecakapan disiplin ilmu dikatakan masih 

rendah.196 Oleh karena itu, pendidikan Islam mengalami kesulitan 

untuk menghasilkan  lulusan yang kompetitif.  

Sejauh menyangkut kendala yang dihadapi, pendidikan Islam 

jelas mempunyai peranan penting dalam peningkatan sumber daya. 

Sesuai dengan cirinya sebagai pendidikan agama, idealnya 

pendidikan islam berfungsi dalam penyiapan sumber daya yang 

berkualitas tinggi, baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi maupun dalam hal karakter, sikap, moral, dan 

penghayatan.197 
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Dalam kerangka perwujudan fungsi idealnya untuk 

peningkatan kualitas sumber daya tersebut, sistem pendidikan 

Islam sejatinya mengorientasikan diri untuk menjawab kebutuhan 

serta tantangan dalam masyarakat sebagai  konsekuensi logis dari 

perubahan.198  

 Untuk itu, pendidikan Islam harus mulai berbenah dan 

mengelola sistem pendidikannya secara profesional, sehingga 

“label lembaga pendidikan tradisional” di rubah ke lembaga 

pendidikan yang modern dan profesional dengan meningkatkan 

terus menerus mutu sumber daya pendidikannya, mutu kerja, mutu 

proses, dan pengelolaan. Apabila langkah-langkah ini dilakukan 

secara terencana dan serius, pendidikan Islam akan menjadi 

pendidikan yang berkualitas dan diminati peserta didik dan 

memiliki daya jual. 

Dengan demikian, dari gagasan reorientasi pendidikan Islam apabila 

diaktualisasikan dengan meliputi visi dan misi yang jelas dalam 

memberdayakan manusia dan masyarakat, maka bukan menjadi mimpi lagi 

cita-cita membangun masyarakat madani Indonesia akan terwujud.  
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