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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Perkembangan Pendidikan Islam di era Reformasi mengalami 

dinamika yang sangat beragam sehingga bermunculam ide-ide 

pemikiran pendidikan untuk merefleksikan cita-cita masyarakat 

madani Indonesia. Perkembangan pendidikan di Era Reformasi 

nampaknya agak tersendat, yang disebabkan warisan yang 

diturunkan dari kebijakan pendidikan masa Orde Baru, sehingga 

pendidikan Islam saat ini terkesan tertutup. Oleh karena itu, 

perkembangan pendidikan Islam di Era Reformasi tidak 

berbanding lurus dengan Undang-Undang Dasar Nomor 20 tahun 

2003 yang dimana pendidikan berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dengan demikian, pemikiran pendidikan Islam di Era Reformasi 

membutuhkan perbaikan lebih jauh lagi dalam menghadapi 

tantangan millennium III. Maka muncul gagasan di Era Reformasi 

yaitu Reorientasi Pendidikan Islam. 
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2. Reorientasi Pendidikan Islam mulanya dilakukan karena nasib 

pendidikan Islam di Era Reformasi mulai mengalami masa transisi 

dari masa Orde Baru ke Era Reformasi. Karena kondisi yang 

dihadapi oleh pendidikan Islam sangat kompleks sehingga tuntutan 

untuk menjawab berbagai persoalan diperlukan gagasan reorientasi 

yang bertujuan untuk peninjauan kembali terhadap suatu sudut 

pandang untuk melakukan perubahan paradigma dalam 

pendidikan. Dengan demikian, gagasan reorientasi pendidikan 

Islam akan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat dan 

memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi 

menuju terwujudnya masyarakat madani. 

3. Dalam proses reorienntasi tentu diperlukan strategi untuk 

sumbangan optimal menuju masyarakat madani di Era Reformasi. 

Oleh karena itu, strategi reorientasi dibagi menjadi tujuh strategi, 

diantaranya: 

(a) Reorientasi Kerangka Dasar Filosofis dan Teoritis 

(b) Reorientasi Visi dan Misi Pendidikan Islam 

(c) Reorientasi Strategi Pendidikan Islam 

(d) Reorientasi Tujuan Pendidikan Islam 

(e) Reorientasi Kurikulum Pendidikan Islam 

(f) Reorientasi Metodologi Pendidikan islam 

(g) Reorientasi Manajemen dan Sumber daya Pendidikan Islam 
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B. Saran 

Maka dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan pendidikan Islam terutama dalam upaya pembaruan 

pendidikan Islam di Era Reformasi menuju masyarakat madani Indonesia 

yang dicita-citakan bangsa ini. Dalam pembahasan ini merupakan pemikiran 

awal untuk menyikapi kekurangan dalam pendidikan Islam, akan tetapi 

apabila dikembangkan dengan baik akan memebrikan makna bagi upaya 

pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.  

 


